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ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK 

Vážení kolegové vedoucí, 

 opět se na vás po čase obracíme stran zasílání 

oddílových účetních závěrek pro zveřejnění ve sbírce 

listin. Byrokratická povinnost, která bohužel bere čas k 

oddílové činnosti, vyplývá ze zákona č. 221/2015 Sb., 

kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Oddíly naneštěstí mají povinnost zveřejnit určité 

dokumenty z účetní závěrky vložením do sbírky listin. 

Ústředí asociace se snaží co nejvíce tento proces 

zjednodušit, proto máte možnost přes Evidenci vložit 

potřebné dokumenty a o zbytek se postarají naši 

pracovníci. Tuto možnost hledejte v Evidenci v záložce 

„ostatní služby – zveřejňování závěrky“.  

 Vedete-li podvojné účetnictví, budete ke 

zveřejnění potřebovat rozvahu (kterou vám vytiskne váš 

účetní program) a přílohu k závěrce. Netvoříte-li si 

přílohu automaticky sami, neděste se – v Evidenci si 

můžete přílohu vygenerovat vyplněním online formuláře 

(odkaz na něj naleznete přímo v záložce „zveřejňování 

závěrky“). 

 Vedete-li jednoduché účetnictví, postačí vám 

dokument jediný – kniha o majetku a závazcích. 

Setkáváme se s tím, že většina oddílů tuto knihu nevede 

či za ni omylem vydává jiný dokument. Právě proto si 

můžete z Evidence stáhnout vzorovou knihu majetku a 

závazků a tu vyplnit. Ač vypadá složitě, drtivé většině 

oddílů bude stačit vyplnit pouze dva řádky – stav 

pokladny a stav banky. Vše ostatní můžete s klidem 

nechat nulové. Občas se oddíly snaží vyplnit i řádky 

majetku – vězte však, že majetkem z účetního hlediska se 

rozumí věc s hodnotou nad 40 tis. Kč. Běžný oddílový 

majetek tak z hlediska účetnictví jako majetek nefiguruje, 

proto nechte řádek majetku nulový a vyplňte opravdu jen 

stav pokladny a účtu. 

 Do dnešního dne bylo zveřejněno 18 závěrek. 

Žádáme vás proto o větší spolupráci, společně bychom 

tuto byrokratickou (ale bohužel zákonnou) práci mohli 

zvládnout v rozumné době. Na oplátku vám můžeme 

slíbit, že uděláme vše proto, aby tato povinnost byla 

zrušena zcela, v horším případě alespoň pro pobočné 

spolky vedoucí jednoduché účetnictví.    

 Na závěr bychom znovu nabídli možnost připojit 

se k účetnímu programu ESO, který je vytvořen vyloženě 

pro oddíly. Budete-li jej využívat, všechny potřebné 

dokumenty a formuláře vytvoří za vás a snad vám tím 

ulehčí práci kolem oddílu. Více informací na http://eso.a-

tom.cz nebo u Tomáše Hurta (tomek@a-tom.cz). 

 

Bude tento nesmysl časem zrušen? 

 Podle výše zmíněného ustanovení došlo k tomu, 

že tyto informace musí zveřejňovat i pobočné spolky, tj. 

mikro organizace, které se zabývají prací s dětmi a 

mládeží. Většina z těchto oddílů nemá povinnost podávat 

daňová přiznání k dani z příjmů, protože jejích příjmy 

vstupující do základu daně jsou nulové, nevyvíjejí žádnou 

aktivitu k dosahování zisku, nevlastní většinou žádný 

majetek, nevedou podvojné účetnictví. 

Tímto dochází ke: 

 - zveřejňování nikomu nic neříkajících čísel bez 

jakékoliv následné kontroly či nějaké zpětné vazby 

 - zbytečnému zatěžování lidí, kteří se věnují 

práci s dětmi, a to většinou ve svém volném čase 

 O zrušení této povinnosti již několikrát jednal 

předseda ČRDM Aleš Sedláček s příslušnými úředníky 

Ministerstva financí. Naposledy 6. března v této věci 

oslovil při osobní schůzce Tomáš Novotný ministra 

financí Andreje Babiše a získal od něj a jeho náměstka 

příslib, že tato nesmyslná a spolky zatěžující povinnost 

by mohla být časem odbourána. Plánují se další 

schůzky, o věci se bude jednat. 

 Pravděpodobnější vidíme ale pouze zrušení této 

povinnosti u jednotek, které vedou jednoduché 

účetnictví. U podvojného to zřejmě neprojde… 

Opakujeme tedy naši prosbu. Zatnout zuby (po kolikáté 

už?!) a přežít tento byrokratický výmysl stejně, jako jste 

přežili tzv. překlápění. Je to lepší, než riskovat pokutu od 

eráru. 

tomek, ton 

S využitím podkladů Aleše Sedláčka a Heleny Podané 
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ŠKOLENÍ V PROGRAMU ESO ONLINE - 

jedinečná příležitost spojit v Ostravě a 

Brně s Čistým tomíkem! 

Tomek Hurt vám v dubnu objasní vše!!! 

Školení se bude konat, pokud se přihlásí alespoň pět 

osob. 

Vážení oddíloví vedoucí a hospodáři, 

 připravujeme pro vás hned tři termíny školení k 

programu ESO Skeleton, tedy jeho online verzi. Snažili 

jsme se termíny propojit s Čistým tomíkem v Ostravě a v 

Brně (v Ostravě je termín školení ESO den po Čistém 

tomíkovi, v Brně ESO navazuje přímo na Čistého tomíka). 

Počítáme s minimálně 4 hodinami, na kterých bychom 

detailně probrali všechny moduly ESO (akce, členové, 

majetek, samotné účetnictví, cestovní náhrady ad.) a 

vyzkoušeli si vzorové příklady (synchronizace s externí 

databází členů, založení dotace, rozpočet akce, úhrada 

členských příspěvků, rozesílání hromadných mailů, 

tvorba faktur a mnoho dalšího). Na konci školení bude 

prostor pro vaše připomínky, dotazy a nápady.  

 Máte-li zájem o kterýkoliv z daných termínů, 

vyplňte prosím přihlášku (přihláška zde: 

http://1url.cz/Rtadb) - potřebujeme znát počty účastníků 

předem.  

 

Nabízíme tyto tři termíny: 

BRNO 2. dubna (v den konání Čistého tomíka) 

- klubovna TOM Delfíni (Rašínova 3, Brno) 

- čas: 13:30 - 17:30 

- uzávěrka přihlášek 27. března 

 

OSTRAVA 9. dubna (den po konání Čistého tomíka) 

- klubovna Průzkumníků (Na Mýtě 10, Ostrava Hrabůvka) 

- čas 10:00 - 14:00 

- uzávěrka přihlášek 3. dubna 

 

PRAHA 22. dubna 

- prostory České rady dětí a mládeže (Senovážné náměstí 

977/24, Praha) 

- čas 10:00 - 14:00 

- uzávěrka přihlášek 16. dubna 

 

 Co budete na školení potřebovat? 

Doporučujeme papír a propisku, k tomu ideálně 

notebook, abyste si jednotlivé kroky v ESO mohli ihned 

vyzkoušet na vlastní kůži. Nepotřebujete mít svůj vlastní 

účet v ESO, pro potřeby školení vytvoříme virtuální oddíl, 

na kterém si všechno vyzkoušíme:). Po uzávěrce přihlášek 

daného školení rozešleme detailní informace k akci. V 

případě malého zájmu (méně než 5 osob) bychom školení 

zrušili. 

 Školení je připraveno jak pro stávající uživatele 

ESO Skeleton, tak třeba i pro ty, kteří si chtějí ESO 

detailně prozkoumat a až poté případně zakoupit. Více 

informací k programu ESO Skeleton zde - http://eso.a-

tom.cz. 

Školení je samozřejmě zcela zdarma. 

 Těším se na brzké shledání a snad podnětné 

brouzdání programem ESO.  

Tomek Hurt 

mail: tomek@a-tom.cz, tomas.hurt@crdm.cz 

 

Ekonomická správa oddílu ESO je lepší a lepší! 

 

Vážení kolegové vedoucí, hospodáři, 

 

 ještě nemáte zřízen přístup do ESO online? 

Chyba, vřele doporučuji se k ESO připojit. Systém je stále 

vylepšován o připomínky uživatelů, vše je tak 

propracovanější a přívětivější.  

 

CO ESO UMÍ 

* Samozřejmě hlavní částí je samotné účetnictví. Systém 

umí účtovat podvojně i jednoduše. Podvojné 

účetnictví: kompletní modul, provázaný se všemi 

ostatními moduly. Samozřejmostí je účtování v pokladně, 

bance, možnost evidence faktur, interních dokladů, 

dotací. Vše lze přehledně tisknout v tiskových sestavách. 

Dostáváte-li bankovní výpisy v el. podobě, je možné tyto 

výpisy importovat. Veškeré doklady lze přiřazovat 

k akcím, stejně tak ke každému dokladu můžete přidat 

kontakt ze svého adresáře. V nastavení PÚ můžete 

přidávat další analytické účty, nové pokladny či bankovní 

účty. Dále si můžete definovat vlastní předkontace, měnit 

stávající. Na konci rok pak jedním krokem vyvoláte 

kompletní závěrku a máte vše připraveno na nový účetní 

rok. Jednoduché účetnictví: modul pro oddíly, které 

vedou JÚ. Čeká se na velkou aktualizaci, která vyřeší 

závěrkové knihy závazků a pohledávek atd. Samotný 

modul s účtováním a možností evidence faktur však plně 

běží. 

 

* Díky modulu “členové“ můžete kompletně řídit 

personální agendu oddílu - děti, vedoucí, rodiče tomíků či 

třeba osoby blízké oddílu. U všech osob mimo klasických 

dat můžete například nahrávat fotky, přílohy apod. 

Chcete-li, můžete synchronizovat data členů mezi ESO a 

tomíckou Evidencí - a to ve směru, který si sami zvolíte. 

Nebudete tak muset dvakrát vpisovat nováčky, opravovat 

adresy ve dvou databázích apod.  

http://1url.cz/Rtadb
http://eso.a-tom.cz/
http://eso.a-tom.cz/
mailto:tomek@a-tom.cz
mailto:tomas.hurt@crdm.cz


3 
 

* ESO perfektně spravuje akce a výpravy oddílu. Máte 

možnost evidovat všechny akce a události, k jednotlivým 

podnikům lze v účetním deníku přiřazovat účetní položky, 

nahrávat fotky a jiné přílohy. U akcí lze vyvolat její 

rozpočet, dále je tu možnost vybírat členy z oddílu. 

 

* Na závěr krátkého představení ESO ještě zmíním modul 

"administrace", které můžete taktéž synchronizovat 

s tomíckou Evidencí  (základní data o oddílu). Zde můžete 

založit nové uživatele, kteří budou mít do vašeho ESO 

přístup. Každému uživateli můžete přiřadit modul, který 

bude moci editovat.  

 

JE ESO BEZPEČNÉ? 

Ano! Veškerá účetní i další data uložená v 

Skeleton ESO jsou v bezpečí. Komunikace mezi vaším 

počítačem a serverem je šifrovaná. Data jsou pravidelně 

zálohována. Detailnější informace o bezpečnosti budou 

zveřejněny na stránkách Asociace TOM koncem září. 

 

ESO NA ZÁVĚR 

Přístup do ESO je z adresy https://eso.skeleton.cz/. 

Neznáte-li ESO vůbec, zkuste se přihlásit do demo oddílu, 

ESO si můžete projít, zkušebně založit člena, výpravu či 

účetní doklad. Pokud naopak používáte staré ESO, pak 

díky importu dat můžete kompletní data z původního 

ESO do nové online podoby nahrát.  

 

CENA ESO 

Roční licence je rovna 660 Kč (jen v extrémních případech 

velkých oddílů (nad 1500 účetních položek) půjde o cenu 

1000 Kč. 

  

Máte-li jakékoliv dotazy k programu, 

napište na tomas.hurt@crdm.cz a dostanete podrobnější 

várku informací. Nejlepší je ale nové ESO ihned 

vyzkoušet! 

 

Tomek Hurt 

 

Ekonomické informace pro rok 2017 

Vážení kolegové, 

 stále jsme v očekávání na výsledky grantů. 

Jakmile se budeme vědět letošní finanční podporu od 

MŠMT, obratem Vás budeme o možnosti čerpání dotací 

informovat na našich webových stránkách. Zatím jsme 

stále v dobré víře, že by se dotace mohly pohybovat 

v loňských číslech. 

Materiálová dotace - stále je otevřen formulář, ve 

kterém můžete požádat o materiálovou dotaci. Formulář 

najdete na webových stránkách Evidence v sekci 

„formuláře“ a bude otevřen do 15. března. Po tomto 

datu se automaticky uzavře. 

Dotační kuchařku 2017 pro vás připravujeme. Najdete ji 

pravděpodobně koncem března či začátkem dubna na 

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

Zatím nepředpokládáme žádné zásadní změny oproti 

loňskému roku. 

Hlášení o konání jarního tábora – budou zpřístupněny, 

jakmile budeme znát výsledky. Předpokládáme konec 

března. Termín pro odeslání je 10. dubna. Po tomto datu 

se formulář automaticky uzavře.  Na tábory, které 

nebudou nahlášeny, nelze čerpat dotaci. 

Stručný přehled nejaktuálnějších termínů pro I. pololetí 

2017:  

 do 15.3. prosím odešlete žádost o materiál 

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

 do 5.6. je třeba odeslat vyplněné „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 

 

Nezapomeňte prosím, že vyplácení dotací bude 

podmíněno účastí na Čistém tomíkovi. Termíny naleznete 

na konci této KRY. 

POZOR!!! Termín Čistého tomíka 22. dubna 

v Roztokách se ruší bez náhrady! 

za ekonomický úsek Kateřina Adamcová 

 

Podpora pro tomíky od KČT 

Následující řádky jsou určeny pouze pro oddíly 

registrované v KČT. 

Vážení přátelé, 

 oddíly, které jsou řádně registrované v KČT, 

mohou do 30. 4. 2017 požádat o finanční podporu od 

klubu na oddílové akce nebo na materiálové vybavení. 

 V případě oddílových akcí je možné žádat na 

významné turistické akce (s turistickou náplní), na účast 

oddílu na akcích pořádaných KČT (srazy, Poslední puchýř, 

významné akce KČT, oslavy 130 let KČT a 100 let 

republiky) a na podporu akcí, pořádaných pro jiné oddíly. 

Akce mohou probíhat na území České republiky i v 

zahraničí. Předpokládanými náklady jsou zejména 

doprava, ubytování a vstupné.  Podrobnější informace 

najdete na http://www.a-tom.cz/clanek/18133-podpora-

pro-tomiky-od-kct nebo si je můžete vyžádat od Mojmíra 

Nováčka, tel. 736 754 095, nebo paní Machátová tel. 736 

754 109. 

ústředí 

https://eso.skeleton.cz/
mailto:tomas.hurt@crdm.cz
http://www.a-tom.cz/
http://www.a-tom.cz/clanek/18133-podpora-pro-tomiky-od-kct
http://www.a-tom.cz/clanek/18133-podpora-pro-tomiky-od-kct
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Novinka v rezervačním systému 

Vážení kolegové, 

 do rezervačního formuláře u jednotlivých chalup 

byla přidána nová funkce. 

 Pokud chcete, můžete zaškrtnout políčko, že 

souhlasíte se zveřejněním vašeho jména v přehledech 

obsazenosti. Ostatním uživatelům se tedy objeví vaše 

jméno s proklikem na mailovou adresu. 

 Kontakt lze využít pro domluvu na společný 

autobus (jeden oddíl přiveze, druhý oddíl odjede), na 

domluvě, že si na chalupě chcete nechat o hodinku déle 

bagáž a jít ještě před odjezdem na procházku atd. 

 Rozhodnutí, zda kontakt na sebe zveřejníte, je 

čistě dobrovolné, nenajdete ho tedy automaticky u všech 

rezervací. 

Věříme, že budete s novinkou spokojeni. 

ústředí 

 

Vzdělávací akce Asociace TOM v roce 2017 

Vážení kolegové,  

 po delší zimní odmlce jsme zahájili vzdělávací 

sezonu, a tak bych chtěl upozornit na některá školení, 

která jsou připravená v nejbližší době. Budeme školit 

nové vedoucí oddílu a hlavní vedoucí tábora.  Bližší 

informace naleznete a zároveň se můžete přihlásit na 

stránkách asociace – záložka vzdělávání. 

Školení pro vedoucí oddílů Asociace TOM 

 na TZ Kamenka, 24. – 26. 3. 2017 

 na TZ Sloup v Čechách, 7. – 9. 4. 2017 

Základní školení pro začínající vedoucí oddílu. 

Seznámíte se se vším, co by měl znát správný vedoucí 
oddílu Asociace TOM. Probereme základní právní 
předpisy, dozvíte se, jak zajistit bezpečnost dětí, 
procvičíte si základy první pomoci. Budeme si povídat o 
hospodaření, jaké dotace v asociaci můžete čerpat a co 
pro to musíte udělat. Dozvíte se, jaké jsou vaše 
povinnosti a práva, jak se můžete vzdělávat vy a vaši 
členové a také vám představíme naše chalupy, které 
můžete využívat pro svou činnost. 
 
 

Školení hlavních vedoucích táborů 

 HVT 1, Bedřichov u Blanska, 31.3. - 2. 4. 2017 

 HVT 2, Ochozy, 19. - 21. 5. 2017 

 HVT 3, Dědov, 2. - 4. 6. 2017 
 
Akreditované školení MŠMT 

Tato kvalifikace vedoucího je nutná, pro všechny vedoucí 
táborů, na které budete žádat o dotaci. 
Naučíte se základy, které musí znát každý hlavní vedoucí 
tábora: Zmíním jen některá témata - základní právní 
předpisy, bezpečnost na táboře, táboroví pracovníci, 
potřebná dokumentace a výchovné problémy.  Výhodou 
je, že školení chystají zkušení vedoucí, kteří sami vedou 
tábory již několik desítek let a rádi se podělí o své zážitky, 
zkušenosti i o své neúspěchy. Minimálně říkáme, co 
nesmíte, mnohem více ukazujeme, co můžete. 
 

Zážitkový kurz pro náctileté  

 26. 10. – 29. 10. 2017, místo utajované 

Kurz věnovaný osobnostnímu rozvoji.  Pro starší patnáct 

let, horní hranice není stanovena. 

Hlavní metodou, kterou na kurzech využíváme, je 
metoda zážitku. Pomocí netradičních her a simulačních 
programů se snažíme účastníkům ukázat různé hodnoty a 
jejich význam v životě, „otestovat“ jejich hranice, 
poukázat na různé aspekty komunikace a jiné. Nejedná 
se tedy o žádné suchopárné přednášky, nýbrž různé 
aktivity zaměřené na fyzickou kondici, strategické 
rozhodování, psychiku, komunikaci, ale i na aktivity 
výtvarné či relaxační. 

 

Přihlášky a bližší informace o vzdělávacích aktivitách: 
Přihlásit se můžete na stránkách Rady vzdělání Asociace 
TOM – sekce vzdělávací akce 
http://vzdelavani.a-tom.cz/vzdelavaci-akce 

Kontaktní osoba Standa Prais, mobil 7777 000 82, e-mail: 

prais@seznam.cz 

Stanislav Prais – rada vzdělávání 

Letní táborová škola 2017 

 

Vážení kolegové, zájemci o letní táborové školy, 

 v roce 2017 proběhne opět pouze jedna 

táborová škola, tentokrát pro změnu ta na Polaně v 

anoncovaném termínu 21. - 28. 8.2017. Sloupská škola si 

jeden rok odpočine, důvodem jsou jednak organizační a 

personální obtíže, ale zejména přetrvávající 

nezájem tomícké mládeže se vzdělávat. 

 Pevně věříme, že jedna škola se naplní 

s přehledem, a proto, tomíci, neváhejte a zavčas se 

přihlaste! Veškeré informace najdete na 

webu http://lts.a-tom.cz/ 

Zdeněk Šmída

http://vzdelavani.a-tom.cz/vzdelavaci-akce
mailto:prais@seznam.cz
http://lts.a-tom.cz/
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Termíny a místa Čistého tomíka v roce 2017 (aktualizované termíny k 6.3.2017) 

TERMÍN OD – DO MĚSTO KONÁNÍ ADRESA 

        

11.3. sobota 9 až 12 Česká Lípa Libertin, Dům dětí a mládeže 

      Škroupovo nám., Česká Lípa 

        

12.3. neděle 9 až 12 Hradec Králové Jednota Orel, Jana Koziny 2 

      Hradec Králové  

        

18.3. sobota 9 až 13 Zlín Klubovna Špendlíků 

      Pod Lyžařským svahem, Zlín 

        

25.3. sobota 9 až 14 Praha ZŠ pro žáky s SPCH 

      Na Zlíchově 19, Praha 5 

        

26.3. neděle 9 až 12 Ústí nad Labem Dům dětí a mládeže 

      Velká Hradební19, Ústí nad Labem 

        

1.4. sobota 9 až 12 České Budějovice budova Radambuk 

      Husova 45, České Budějovice 

        

2.4. neděle 9 až 13 Brno Klubovna Delfínů 

      Rašínova 3, Brno 

      
Ve stejný den jako školení ESO!! 
Možnost sloučit!! 

    

8.4. sobota 9 až 14 Ostrava Klubovna Průzkumník 

      Na Mýtě 10, Ostrava - Hrabůvka 

      
Možnost přespat* a spojit se školením 
ESO (9. dubna v Ostravě)!! 

   * po domluvě s ostravskými oddíly 

22.4. sobota 9 až 12 Praha-Roztoky ústředí  

– TENTO TERMÍN ZRUŠEN BEZ NÁHRADY 

 

Je možné se nahlásit na určitou hodinu na e-mail: ika.syk@seznam.cz 

Doneste, prosím, originály dokladů včetně dokladů druhotných, výpisy z banky, 

vyúčtování a hlavně Peněžní deník - to vše za roky 2015 a 2016. 

Oddíly, které se registrovaly v roce 2016, donesou jen rok 2016 (případně, co mají), 

budeme to brát jako konzultaci. Tyto oddíly prosíme, aby přišly po 11 hod (v Ostravě a 

Praze po 12 hod). 

Oddílů, které neměly v posledních třech letech dotaci, se kontrola netýká. 

Pokud máte dotazy, volejte: 604 377 292 nebo pište na e-mail: ika.syk@seznam.cz 

za RK ATOM ČR Jaglová Ilona (IKA) 

mailto:ika.syk@seznam.cz
mailto:ika.syk@seznam.cz
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K o m e r č n í    p r e z e n t a c e 

Společnost Broker Consulting se na nás obrátila s prosbou, abychom našim prostřednictvím šířili nabídku jejich služeb. Zcela výjimečně, a proto, 

že s touto myšlenkou přišel člen našeho hnutí, poskytujeme této komerční prezentaci prostor. Činíme tak i proto, že za tento úkon může získat 

náš spolek jistý finanční obnos. Ten využijeme buď na charitu nebo pro potřeby oddílů. 

Níže uvedené řádky vám tedy postupujeme s tím, že za další úkony a kontakty nepřebírá naše ústředí žádnou odpovědnost. 

Vážení přátelé,  

 máte možnost zapojit se do projektu od společnosti Broker Consulting. Projekt může přispět podpoře 

práce s dětmi a mládeží. 

 Broker Consulting a.s. je česká finančně poradenská společnost, která se zabývá, jak šetřit rodinám i 

jednotlivcům peníze a to převážně vhodným nastavením úrazových a životních pojistek, zefektivnění spořicích 

produktů jako např. penzijní připojištění, stavební spoření a v neposlední řadě při refinancování spotřebitelských, 

kreditních a hypotečních úvěrů. 

 Společnost je na trhu už 19 let a důvěřuje ji přes 500 000 klientů. Pokud máte zájem, ozvěte se Petrovi 

Holému a následně se můžete domluvit na 30 minutové schůzce, která je zcela bezplatná a nezávazná. Schůzku je 

možné si smluvit nejen z důvodu nových informací o finančních a úvěrových produktech, které došly od 1.12.2016 

k razantním změnám z důvodu schválení nových zákonů, ale i proto, že jako člen našeho hnutí vám bude věnovat 

nadstandardní péči, případně vás předá jinému, stejně ochotnému kolegovi. Po domluvě lze schůzku realizovat po 

celé ČR. 

S čím vám může pomoci: 

- Zajištění úrazového pojištění s minimem vyloučení nemocí vašeho současného zdravotního stavu 

- Zabezpečení veškerých zdravotních potřeb pro případ ztráty, rozbití nebo odcizení  

- Výběr vhodného spotřebitelského úvěru nebo jeho refinancování ze všech bank v ČR  

- Výběr vhodného hypotečního úvěru nebo jeho refinancování ze všech bank v ČR 

- Výběr výhodného nízkonákladového spořícího produktu na penzi nebo pro děti 

- Zřízení běžného účtu bez poplatků případně vyjednání nulových poplatků u stávající banky  

- Srovnání povinného ručení a havarijního pojištění u všech pojišťoven v ČR 

- Srovnání pojištění nemovitosti, domácnosti a občanské odpovědnosti u všech pojišťoven v ČR 

- Pomoc při koupi nebo prodeji nemovitosti  

 
Petr Holý 

Finanční konzultant 

 
Broker Consulting a.s. 

K.H. Máchy 758 
Hradec Králové 500 02 

Tel: 732 193 855 

 

 

K.R.A. – kratce, rychle, aktuálně 

V březnu 2017 připravilo ústředí Asociace TOM 

Tel. 220 910 460 

e-mail: ustredi@a-tom.cz 
www.a-tom.cz 

mailto:ustredi@a-tom.cz

