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Milí kolegové vedoucí,  

 zdravím vás a přeji více jarní, méně 

aprílové počasí.  

Oddílová činnost je zajisté v plném proudu a 

pomalu už začínáte myslet na tábory. 

Posíláme k vám nezbytnou dávku 

organizačních a byrokratických informací a 

prosíme, abyste jim věnovali pozornost. Stále 

nás bohužel napíná několik oddílů, které 

nejsou překlopeny či registrovány. Pokud 

k nim patříte i vy, nenechte se prosím uhánět.  

V dubnové KŘE jsou však samozřejmě také 

informace zajímavé pro všechny pilné a 

dochvilné oddíly, kterých je většina. Počínaje 

podzimní Světluškou a informacemi o slevách 

na energiích konče. 

Tomáš Novotný 

 

V září Světluška září - přihlaste se do projektu 
už nyní 
 
Již potřetí budou tomíci v září  "poletovat" s 

tykadly a lucerničkami po celé ČR a vybírat od 

dobrých lidí příspěvky pro děti a dospělé se 

zrakovým postižením. Teď v dubnu je správný 

čas se v oddíle domluvit, jestli byste chtěli se s 

dětmi zapojit, a do sbírky se přihlásit.  

V tuto chvíli je potřeba předběžně určit, kolik 

osob by pomáhalo a kolika dnů byste se v 

týdnu od 12. do 16. září 2016 chtěli zúčastnit.  

  
Jak celá akce probíhá: 
Skupinky (jedna ze světlušek musí být starší 15 

let) dobrovolníků jsou vybavené tričky, 

křidýlky, tykadly,  průkazkou, sbírkovými 

předměty (píšťalkami, svítícími náramky, 

přívěsky) a hlavně pokladničkou, do které 

vybírají příspěvky. 

Dobré lidi potkáte všude, na náměstích, u 
nádraží, u škol, v parcích. Vybranou částku si 
buď spočítáte sami a vložíte následně na účet, 
nebo zapečetěnou pokladničku předáte 
agentuře a ta udělá vše za vás.  
  
V minulých letech se tomíkům podařilo vybrat 
přes 200 000 Kč. Děti a vedoucí získají 
zajímavou zkušenost a hlavně dobrý pocit, že 
mohli pomoci. 
  
Tak se pojďte připojit! V září Světlušky září. 
 
Přihlašovací formulář naleznete na našich 
stránkách zde: http://www.a-
tom.cz/clanek/17856-v-zari-svetluska-zari-
prihlaste-se-do-projektu-uz-nyni 
 
Přihlaste se prosím nejpozději do konce 
května. 
 
Anežka Klabanová 

 

Ekonomické informace  

Vážení kolegové, 

po téměř roční kampani za překlopení oddílů 

je bohužel stále pár oddílů, které toto 

neakceptovaly. Ústředí udělalo opravdu vše, 

co mohlo, aby tomuto jednorázovému 

byrokratickému procesu (který jsme si 

nevymysleli, je dán zákonem) mohly oddíly 

dostát. Je proto velmi pravděpodobné, že 

oddíly, které nesplní tuto povinnost do konce 

června letošního roku, nebudou moci čerpat 

běžné dotace v plné výši.  
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Děkujeme všem oddílům, které se tohoto 

kroku zhostily a mají překlopení dokončeno. 

Samozřejmostí pro vyplacení dotace jsou 

uhrazené členské příspěvky a desátek. 

Dále posíláme pár stručných informací o 

dotacích pro I. pololetí letošního roku a 

připomínku nejdůležitějších termínů. 

Materiálová dotace – každému oddílu, který 

požádal o materiálovou dotaci, byly poslány 

informace, zda jim byla či nebyla dotace 

přidělena, její výši, způsob a termín 

vyúčtování.  

Volnočasové aktivity a výchovné akce – 

otevření formulářů předpokládáme začátkem 

května.  Sledujte prosím naše webové stránky, 

o otevření formulářů Vás budeme informovat. 

Dotační kuchařku 2016 najdete na webových 

stránkách  www.a-tom.cz v sekci „ke stažení“.  

Hlášení o konání jarního tábora – oddíly, 

které nahlásily jarní tábory, mají již otevřený 

formulář na vyúčtování. Připomínáme, že 

formulář se uzavře 30. června. Na tábory, 

které nebudou nahlášeny, nelze čerpat dotaci. 

Stručný přehled nejaktuálnějších termínů pro 

I. pololetí 2016:  

• do 10.4. bylo třeba odeslat „Hlášení o 
konání jarního tábora“ 

• do 5.6. je třeba odeslat vyplněnou 
„Hlášení o konání letního tábora“  

• do 30.6. prosím pošlete vyúčtování za 
jarní tábory 

• do 30.7. posílejte vyúčtování akcí 
konaných v první polovině roku                                                                         

 
za ekonomický úsek Kateřina Adamcová 

Evidence materiálu - elektronické Zelené 

karty 

Vážení kolegové, 

od začátku dubna se mění způsob zápisu 

materiálu na Zelené karty.  

Zapisovat se bude elektronicky přes nový 

modul „Majetek“ v elektronické Evidenci 

tomíků (http://evidence.a-tom.cz). Tuto 

službu mohou využívat hlavní vedoucí, 

zástupci a hospodáři oddílů.  

V evidenci lze evidovat 3 typy materiálu: 

• Materiál pořízený z dotace Asociace TOM 

– tato položka je určena k evidenci 

dotačního materiálu, který se dříve 

zapisoval na papírovou Zelenou kartu. Do 

roku 2015 byla povinnost evidovat 

nespotřební materiál dražší než 400 Kč.  Od 

letošního roku je nutnost evidovat 

veškerý majetek pořízený z dotace tomíků 

jehož cena převyšuje 1 000 Kč.  Pro zápis 

takového majetku a rovněž i pro vyřazení a 

úpravy je vždy nutná autorizace 

pracovníkem ústředí. Elektronická evidence 

si však vše automaticky ohlídá a po vašem 

zápisu, úpravě, či žádosti o vyřazení 

upozorní pracovníka ústředí a ten následně 

úpravu či žádost potvrdí. Pokud budete 

chtít evidovat i majetek s nižší pořizovací 

cenou, můžete k tomu využít ostatní druhy 

zápisu materiálu – viz níže. 

 

 

• Materiál pořízený z dotace – tento typ 

materiálu je určen především pro materiál, 

který pořídíte např. z obecních a krajských 

dotací, nebo pro materiál z dotace 

Asociace TOM v pořizovací ceně nižší než 1 

000 Kč (v případě, že chcete mít evidenci 

materiálu vedenou podrobněji). Zápis, 

úpravy i výmaz takového materiálu je však 

pouze na vás a není k němu třeba 

autorizace ústředí. Evidenci materiálu 

tohoto typu necháme pouze na vás, vřele 

vám ji však doporučujeme. Lze jí například 

následně využít pro vyúčtování krajských 

nebo jiných dotací apod. Ze systému lze 

tisknout seznam majetku. 

• Materiál pořízený z vlastních zdrojů – 

tento typ zápisu je určen pro materiál, 

který si koupíte z oddílových úspor, darů od 

sponzora apod. nesleduje se u něj tedy 
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procentuální podíl dotace. Zápis, úpravy a 

výmaz takového materiálu je možné 

provádět bez autorizace ústředí.  

Vážení kolegové, celý modul „Majetek“ jsme 

připravili tak, abychom vám ulehčili práci. 

Pevně věříme, že tuto novinku uvítáte.  

Dle dotační kuchařky je od letošního roku 

nutné evidovat veškerý majetek pořízený 

z dotace Asociace TOM až od částky 1 000 Kč. 

Materiál prosím zapisujte hned po jeho 

pořízení, před vyplacením dotace bude zápis 

zkontrolován. Evidenci ostatního materiálu 

v tomto systému necháme jen na vás.  

SHRNUTÍ: 

Materiál, který je nutný evidovat – 

nespotřební materiál s pořizovací cenou nad 

1 000 Kč a částečně hrazený z dotace 

(materiál, klubovny, tábory, neorganizovaná 

mládež, KČT apod.) 

Materiál, který si můžete evidovat – 

nespotřební materiál pořízený z dotací 

Asociace TOM s nižší pořizovací cenou než 

1 000 Kč nebo z dotací městských, krajských, 

obecních apod. Dále materiál pořízený 

z vlastních zdrojů, od sponzorů apod. 

 

Kontrola záznamů na zelených kartách! 

Kateřina Adamcová z ústředí na vaše 

elektronické Zelené karty vložila veškerý 

materiál pořízený z dotace Asociace TOM od 

roku 2000 do roku 2015. Materiál pořízený 

před rokem 2000 není nutné zapisovat do 

elektronické evidence materiálu. Prosíme, 

abyste nejpozději do 30.6.2016 seznam 

uvedeného majetku zkontrolovali a v případě 

jeho ztráty, rozbití, či jiného znehodnocení 

požádali o jeho vyřazení.  

 

Naopak, máte-li materiál, který není uveden, 

prosíme o jeho vložení. Rádi bychom tak 

uvedli evidenci majetku do pořádku. 

V případě jakýchkoliv dotazů či pomoci při 

vkládání se neváhejte obrátit na Kateřinu 

Adamcovou na emailu kukatka@a-tom.cz.  

 

Vaše ústředí 

 

Překlopte se! 

  

Vážení vedoucí, 

Zákonem daný termín, do kterého mají být 

informace o spolcích vloženy do veřejného 

rejstříku, je za dveřmi. Většina z vás, již tuto 

povinnost splnila a svůj oddíl překlopila. 

Některé oddíly to však stále odkládají. 

Subjektům, které včas nedoplní požadované 

informace do veřejného rejstříku, hrozí sankce 

nebo snad i výmaz z rejstříku (ztráta IČ). 

Dodržte prosím tuto zákonnou povinnost, 

neradi bychom o schopné oddíly přišli. 

Jak na to? 

Rád vám poradí kolega Ondřej Mánek 

na: omanek@a-tom.cz.  Také se můžete 

inspirovat návodem na našem webu: 

http://www.a-tom.cz/17421-zeptali-jste-se-

nas-v-souvislosti-s-novym-obcanskym-

zakonikem 

Přehled již překlopených oddílů naleznete zde: 

http://www.a-tom.cz/clanek/17553-prehled-

jiz-preklopenych-oddilu 

Zaregistrujte oddíl do elektronické evidence. 

 

Prosíme také všechny, kterým se ještě 

nepodařilo ZAREGISTROVAT ODDÍL 

V ELEKTONICKÉ EVIDENCI, aby tak učinili co 

nejdříve. Nedílnou součástí registrace je 

uhrazení členských příspěvků. 

Překlopení a registrace jsou dva rozdílné 

procesy. 

Nabídka tábořiště – spěchá! 

Pokud ještě nemáte zajištěno letní táboření a 

vyhovoval by Vám termín od soboty 16. 

července do soboty 30. července 2016, 

přečtěte si, prosím, následující text:Asociace 



4 
 

TOM ČR 2402 "Práčata" Rapšach pronajme 

zcela vybavené tábořiště u říčky Dračice mezi 

Klikovem a Suchdolem nad Lužnicí. Tábořiště 

je kompletně vybaveno pro 50 osob - 25 

podsadových stanů, hangár 6 x 15 m s 

„obývákem“ pro vedoucí 3 x 6 m, 7,5 m týpí, 

kancelářský stan 2,5 x 2,5 m, polní kuchyně, 

polní sprcha, nádrž na pitnou vodu 2 kubíky. 

Cena pronájmu je 8.000,- Kč. V ceně je 

zahrnuto obstarání všech potřebných 

povolení, takže nemusíte nic zajišťovat sami.  

Bližší informace: Karel Snětina, 

karel.snetina@seznam.cz, tel. 724993187. 

Pokud máte zájem, ozvěte se co nejrychleji! 

Další osud asociační telefonní sítě Vodafone 

 

Koncem května vyprší dvouletá rámcová 

smlouva na služby od společnosti Vodafone. V 

tuto chvíli je v asociační telefonní síti zapojeno 

téměř 300 tomíků. Již několik měsíců se 

intenzivně snažíme domluvit s Vodafonem na 

prodloužení smlouvy, jednání jsme však stále 

neuzavřeli. Z těchto důvodů nelze 

momentálně přidávat nová čísla do asociační 

telefonní sítě. 

Mějte prosím strpení a vydržte, cca v půlce 

května, bychom vám měli přinést nové 

informace. 

Co se stane v na konci května? 

V momentě vypršení smlouvy může nastat 

několik situací: 

1) Dohodneme se na prodloužení 

smlouvy s Vodafonem za stávajících podmínek 

– opět otevřeme možnost přidávání zájemců 

do telefonní sítě, stávající uživatelé nic 

nepoznají a služby budou fungovat další 2 

případně 3 roky 

2) Dohodneme se na prodloužení 

smlouvy s Vodafonem za nových podmínek – 

opět otevřeme možnost přidávat nové členy, 

v případě, že dojde ke zdražení některých 

služeb, ústředí stávající uživatele včas vyzve, 

zda chtějí v dalším období využívat služby 

asociační sítě za nových podmínek, nebo zda 

chtějí síť opustit 

3) Dohodneme se na prodloužení 

smlouvy s Vodafonem bez možnosti přidávání 

nových čísel – v takovém případě by v dalším 

období byla zachována možnost využívat 

služby stávajícím uživatelům, ostatním 

bychom se museli bohužel omluvit 

4) Podepíšeme novou smlouvu s jiným 

operátorem a od Vodafone odejdeme – pokud 

by konkurent nabídl výhodnější nabídku, 

nabídli bychom všem stávajícím uživatelům 

přechod ke konkurentovi nebo opuštění 

asociační sítě a odchod k vlastním tarifům. 

5) Nedohodneme se ani s jedním 

operátorem – uděláme vše pro to, aby tato 

krajní varianta nenastala, pokud však ano, 

včas bychom informovali všechny stávající 

uživatele, aby si zařídili vlastní tarify a převedli 

svá čísla jinam. 

Vážení kolegové, jednání s mobilními 

operátory jsou velmi náročná. Snažíme se 

skutečně tvrdě hájit zájmy tomíků a vyjednat 

pro vás takové podmínky, které by ulevily 

vašim rozpočtům za volání, data a SMSky. 

Pevně věříme, že se nám nakonec podaří 

vyjednat výhodnou nabídku. Děkujeme za 

trpělivost. 

V případě dotazů kontaktujte prosím Ondřeje 

Šejtku na emailu ondra@a-tom.cz. Je však 

zbytečné psát či volat před 20. květnem – do 

té doby nové zprávy mít nebudeme. 

Již 15 domácností tomíků svítí a topí levněji 

díky projektu Svítíme s hořcem! Přidejte se 

také! 

V lednu jsme spustili projekt Svítíme 

s hořcem, který je založen na projektu 

Skautská energie a nabízí tomíkům odběry 

levnějších energií, konkrétně elektřiny a 

plynu. Již 15 domácností tomíků tuto nabídku 

využilo, k odběru se přihlásilo. Přidáte se 

také? 
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Co je to Svítíme s hořcem? 

Svítíme s hořcem je služba, která nabízí 

výhodné ceny na dodávky elektřiny a plynu 

pro všechny tomíky, jejich rodinné příslušníky, 

přátelé a příznivce. Můžete tak ušetřit za 

používání energií ve svých klubovnách, 

základnách, ale i domácnostech a firmách. 

Vstup do projektu nám nabídl Junák – český 

skaut, který levnější energie využívá již několik 

let a do projektu má zapojené stovky 

domácností. 

Vysoká konkurence firem na trhu s energiemi 

a vzájemné soupeření dodavatelů může být 

pro zákazníka výhodné a to v podobě stále 

lepších podmínek. Tak tomu je v případě 

jednotlivců, ale když do hry vstoupili skauti 

(organizace s 50 000 členy), podařilo se jim 

vyjednat podmínky, které jsou ve srovnání s 

běžně dostupnou nabídkou bezkonkurenční! 

Jak to celé funguje? 

Skauti vybrali ve výběrovém řízení partnera 

projektu, společnost Terra Group Investment, 

a.s. (dále jen TGI). Ta zajišťuje veškerý servis, 

tedy na základě plné moci od zájemců 

vypovídá stávající smlouvy a administruje 

převod k novému dodavateli.  

Dodavatel elektrické energie a plynu se vybírá 

pravidelně každý rok ve výběrovém řízení. Pro 

rok 2015 a 2016 zvítězila nejlepšími 

podmínkami (cenou i službami) firma 

Energie2, a. s., každým rokem nabízela nižší 

cenu elektřiny i plynu. Nemusíte se tedy bát, 

že by výhodné podmínky časem zastaraly a vy 

byste platili více, než byste museli. Každá 

smlouva je totiž uzavřená pouze na rok. Junák 

poté udělá opět nové výběrové řízení, čímž 

vám znovu vyjedná nejlepší možné podmínky. 

Smlouva se vám pak automaticky převede na 

novou, aniž byste museli cokoliv dělat. 

Pokud se chcete připojit ke Svítíme s hořcem, 

nemusíte uzavírat smlouvu přes tomíky ani 

Junáka, ale uzavíráte ji přímo s daným 

dodavatelem. Samozřejmě s vyjednanými 

výhodnými podmínkami. 

Kolik to stojí? 

Vstup do projektu Svítíme s hořcem a tedy do 

Skautské energie je zdarma, náklady s 

projektem spojené pokryje dodavatel energie. 

Výhodou celé služby je, že se neplatí žádné 

měsíční poplatky, zaplatíte pouze za 

spotřebovanou energii nebo plyn. Ceny 

dodávaných energií se mění každý rok. Pro rok 

2016 jsou ceny takovéto: 

Elektřina (Ceny jsou uvedeny v Kč/MWh bez 

DPH) 

Elektřina 
Cena 
VT 2016 

Cena 
NT 2016 

D01d, D02d 1 075   

D25d, D26d 1 358 780 

D35d 1 273 992 

D45d 1 299 997 

D55d, D56d 1 207 997 

D61d 1 299 1 099 

C01d, C02d, 
C03d 

1 048   

C25d, 
C26d, D27d 

1 180 796 

C35d 1 160 897 

C45d 1 189 997 

C55d, C56d 1 189 997 

Měsíční poplatky ŽÁDNÉ 

Plyn (Ceny jsou uvedeny v Kč/MWh bez DPH) 

Plyn (cena pro všechna odběrná 
místa) 

650 

Měsíční poplatky ŽÁDNÉ 

 

Jak se mohu do Svítíme s hořcem přihlásit? 

V evidenci tomíků naleznete v menu odkaz 

„Energie“. Zde mohou zástupci oddílů vkládat 

žádosti pro fyzické i právnické osoby. V 

žádosti vyplníte potřebné údaje jako např. 

jméno, adresu, stávajícího dodavatele, 
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kontaktní údaje a nahrajete naskenované 

poslední vyúčtování za energie a smlouvu s 

původním dodavatelem. Společnost TGI podle 

těchto dokumentů dokáže stanovit, kdy bude 

možné od dodavatele odejít. Po odeslání 

žádosti vám přijde plná moc, kterou je nutné 

ve dvou kopiích zaslat poštou na adresu TGI. 

Veškeré informace obdržíte také následně 

emailem. Bude vás rovněž telefonicky 

kontaktovat pracovník TGI, který s vámi váš 

přechod dokončí. 

Pro více informací o celém projektu Svítíme 

s hořcem, kontaktujte Ondřeje Šejtku na 

emailu ondra@a-tom.cz. Pokud byste si však o 

celém systému Skautské energie, který nám 

službu poskytuje, chtěli přečíst více, 

doporučujeme následující webové stránky: 

http://krizovatka.skaut.cz/organizace/benefit

y/energie?autologin=1 

Povinnost zveřejňování účetní 
závěrky u spolků  

Několik oddílů se tázalo na novou 

byrokratickou povinnost danou zákonem – 

tedy zveřejňování účetní závěrky. Je pravda, 

že tato povinnost platí a týká se zejména 

oddílů s podvojným účetnictvím a těch kdo 

„točí“ větší peníze. Je to další z nesmyslných 

opatření státu, který již neví co, by více chtěl 

nahlásit, evidovat, kontrolovat… 

Do léta 2016 vám k věci poskytneme více 

informací a také návod, jak tuto závěrku 

zpracovávat a kde jí vlastně zveřejnit. Jde o 

novou věc a pevně doufáme, že se nestanete 

do té doby obětí horlivých berních úředníků. S 

dotazy prosím vyčkejte, v červnu či červenci 

materiál zveřejníme na webu a ve Kře. 

Budeme spolupracovat se skauty a ČRDM. 

 

 

 

 

Petice proti omezení vstupu do lesa 

Dík těm, kdo nás upozornili na nehorázné 

omezení pohybu v lese (a tedy i případné 

ohrožení táborů) z dílny ministerstva 

zemědělství. Věcí se intezivně zabývá Česká 

rada dětí a mládeže a petici můžete podepsat 

na této adrese: 

http://www.bezpenezdolesanelez.cz/ 

 

 Zde si můžete přečíst také stanovisko České 

rady dětí a mládeže: 

http://www.adam.cz/clanek-2016040023-

navrhovana-novela-zakona-o-myslivosti-a-jeji-

dopady.html 

 

K.R.A. – kratce, rychle, aktuálně 

V dubnu 2016 připravilo ústředí 
Asociace TOM. 

Tel. 220 910 460 nebo mobil 777 322 
785, 

e-mail: ustredi@a-tom.cz 
 

ttp://www.a-tom.


