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1. Identifikační a obecné údaje o spolku 

 

1.1. Základní údaje 

 
 
Název organizace:  Svět asistentky, z. ú. 
    (dále jen Svět) 
 
Sídlo organizace:  Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 
 
Právní forma:  zapsaný ústav 
 
Identifikační číslo:  06311105 
 
Registrace:   U 610 vedená u Městského soudu v Praze – 1.8.2017 
 
 
 

1.2. Charakteristika organizace  

 
Vymezení účelu, pro který byl ústav zřízen: 
 

- Organizuje vzdělávací a poradenské aktivity a programy; 
- organizuje semináře, školení a přednášky; podporuje vzdělávání a osobnostní 

rozvoj žen v administrativním oboru; 
- podporuje a rozvíjí spolupráci se vzdělávacími organizacemi; publikuje knihy, 

články, audio-vizuální obsah, a to i elektronickou formou přístupnou na internetu; 
- pořádá společenská setkání; pořádá soutěže, zejména soutěž Asistent/ka roku. 

 

1.3. Orgány organizace 

 
Statutární orgán: 
 
Statutární orgán - ředitel  

Bc. Kristýna Stoklásková 

Předseda správní rady 
 
 Jitka Hajtlová 

Člen správní rady 
 
 Daniel Hajtl 
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2. Zpráva o činnosti a výsledcích za 2017 

2.1. Profil organizace  

Administrativní obor má nově svou soutěž. 

Soutěž Asistent/ka roku letos přišla se svým první ročníkem. Do soutěže se přihlásilo 64 
lidí napříč obory. Registrace skončily v říjnu a 11 soutěžících prokazovalo své dovednosti v 
organizaci akce a v takzvaném “testovacím dni”, například jak zvládají práci na počítači 
nebo jak jsou schopni rozdělit si role a úkoly v týmu. Slavnostní vyhlášení soutěže se 
uskutečnilo 28. února 2018 v hotelu Jalta. První ročník soutěže AR vyhrála Vladěna Dolejší 
ze společnosti Partners Financial Services, a.s. 

Svět asistentky, z.ú. soutěž Asistent/ka roku zaštiťuje. 

 

3. Ekonomické údaje 

3.1. Hospodářský výsledek za rok 2017 

Za rok 2017 vykazuje ústav zisk ve výši 20 tis. Kč. Ústav uplatnil dle § 20 odst. 7 
ZDP odpočet ve výši 19 tis. Kč. 

 
 

3.2. Rozvaha a výsledovka k 31. 12. 2014 

Daňové přiznání podáno v řádném termínu do 30. 3. 2018 na příslušný finanční 
úřad.  
 
Tabulka č. 1 
Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním 
předmětem činnosti není podnikání, ve zkráceném rozsahu ke dni 31.12.2017 
                         tis. Kč 

Náklady Hlavní činnost 
Hospodářská 

čin. CELKEM  

Spotřebované nákupy a nakupované 
sl. 44  44 
CELKEM 44  44 
    

Výnosy Hlavní činnost 
Hospodářská 

čin. CELKEM 
Tržby za vlastní výkony a zboží 64  64 

CELKEM 64  64 
    

Výsledek hospodaření po zdanění 20  20 
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Tabulka č. 2 
Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 
činnosti není podnikání, ve zkráceném rozsahu ke dni 31.12.2017 
 
               tis. Kč  

Aktiva Začátek období Konec období 
Dlouhodobý majetek celkem  63 
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem  63 
Krátkodobý majetek celkem  52 
Pohledávky celkem  5 
Krátkodobý finanční majetek celkem  2 
Jiná aktiva celkem  45 
CELKEM  115 
   
Pasiva Začátek období Konec období  
Vlastní zdroje celkem  20 
Jmění celkem  0 
Výsledek hospodaření celkem  20 
Cizí zdroje celkem  95 
Krátkodobé závazky celkem  95 
Jiná pasiva celkem  0 
CELKEM  115 
   

 

4. Poděkování 

Poděkovat je slušné nejen finančním dárcům a dobrovolníkům, ale i všem kolegům a 
příznivcům a partnerům soutěže Asistent/ka roku a Světu asistentky, z.ú. 
 

5. Kontakty 

Svět asistentky, z. ú. 
Rybná 716/24,  
110 00 Praha 1 – Staré Město 
 
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
číslo účtu: 2001266571 / 2010  
IBAN CZ1520100000002001266571 
BIC kód/SWIFT FIOBCZPPXXX 
 
tel.: 603 172 577 
e-mail: kristyna@asistentkaroku.cz 
www. asistentkaroku.cz 
 
 
 


