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Vážení kolegové, 
 
 zdravíme vás na konci prázdnin, věříme, 
že jste se vrátili spokojení z táborů a nabíráte síly 
na nový školní rok. Přinášíme několik 
ekonomických a provozních informací. 
 

DOREGISTRUJTE, PROSÍM! 
 
Využijte možnost a rozšířte svůj oddíl o další 
tomíky! Budeme velice rádi, když v těchto dnech 
doregistrujete další členy. Může nám to pomoci v 
klání o státní podporu, vy můžete díky tomu 
získat nějaký peníz i na nově doregistrované děti 
či dospělé v táborových vyúčtováních. 
 
Doregistrovat je možné optimálně v našem 
registračním systému na https://evidence.a-
tom.cz, v případě potřeby i papírovou cestou. 
Kdyby vám bylo cokoliv nejasné, kontaktujte 
prosím Ondřeje Mánka na omanek@a-tom.cz, 
případně Alici Pařízkovou na alpa@a-tom.cz.  
 
ústředí 
 

EKONOMICKÉ INFORMACE 
 
Nejprve připomínka nejdůležitějších termínů: 
- do 10.9. - vyúčtování letních táborů 
- do 10.9. - projekty na rok 2018 - 
neorganizovaná mládež a zahraniční akce  
- do 31.10. - vyúčtování dotací na akce obecně, 
na materiál, opravy kluboven 
 

Prosíme vás o dodržení termínu vyúčtování, 
elektronické formuláře se po termínu vyúčtování 
automaticky uzavřou a jsou nedostupné. 
Upozorňujeme především ty oddíly, které mají 
s dodržováním termínů každoroční problém. 
Pamatujte na to, prosím.  
Děkujeme. 
 

 Letní tábory -  termín vyplnění formulářů 
s vyúčtováním dotace za letní tábory je do  
10. 9. Dotace budeme posílat na oddílové 
účty nejdříve v průběhu října. Oddíly, které 
využijí dotaci na vybavení táborové základny 
nebo nákup táborového materiálu, musí 
přiložit kopie dokladů za pořízený materiál 
k vyúčtování letního tábora.  

 PD I - výpravy - formuláře na vyúčtování 
dotace za jednodenní a vícedenní akce oddílu 
z celého roku zpřístupníme začátkem září. 
Formulář bude možné vyplnit nejpozději do  
31.10. Po tomto datu se opět uzavře.  

 Zelené víkendy, regionální akce, pohádkový 
les – začátkem září budou také zpřístupněny 
formuláře k vyúčtování jednotlivých aktivit 
oddílu za 2.pololetí roku (těch, které nejsou 
uvedeny v PD I-výpravách). Požadavky budou 
naplněny pouze za předpokladu, že po 
vyplacení dotací za tábory a výpravy zbydou 
volné dotační prostředky. O tom vás budeme 
informovat nejdříve začátkem listopadu. 
Nicméně i zde je datum pro odevzdání 
vyúčtování do 31.10. Případné přeplatky 
desátků budeme vracet na vaše účty.  

 Nájmy a energie kluboven – předpokládáme, 
že i v letošním roce bude možné požádat o 
dotace na nájmy a energie kluboven. 
Formuláře zpřístupníme začátkem listopadu. 
Na vyúčtování bude čas do 30. 11., kdy se 
formuláře uzavřou.  

 Projekty na rok 2018 – neorganizovaná 
mládež a zahraničí – od dnešního dne budou 
zpřístupněny formuláře na žádosti o dotace 
na rok 2018 pro zahraniční cesty nebo akce 
určené neorganizované mládeži. Vyplněné 
formuláře je třeba odeslat nejpozději do 10.9. 
V posledních letech jsme museli zdůvodňovat 
při závěrečném vyhodnocení na MŠMT téměř 
30% nezrealizovaných akcí. Není to pro nás 
dobrou vizitkou při podávání žádostí. Uvažte 
tedy, zda akce opravdu proběhne. V případě 
zrušení vaší akce bychom bohužel museli 
přikročit k neakceptování vaši žádosti pro 
příští dva roky. 

 
Za ekonomický úsek 
Kateřina Adamcová 
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Volné chalupy na podzimní prázdniny 
 
Nabízíme volné chalupy v termínu podzimních 
prázdnin 26. - 29. října. 
Vyrazit můžete do Broumova u Tachova, Dobré 
Vody u Telče či na sázavský srub Psí zub. 
V případě zájmu proveďte prosím rezervaci na 
našich webových stránkách  
www.chalupy.a-tom.cz. 
 
(za) 
 

Uzávěrka Tomíka je 25. září  2017 
 
Připomínáme všem dopisovatelům do časopisu 
Tomík, že uzávěrka pro říjnové číslo je  
25. září 2017. Pokud budete posílat fotky, 
prosíme o velké rozlišení nad 1 MB. 
Své příspěvky posílejte prosím na adresu: 
chalupy@a-tom.cz. U pozdě odeslaných 
příspěvků nezaručíme jejich otištění. 
Děkujeme. 
 
(za) 
 

ESO SKELETON ONLINE 
 
ESO Skeleton již běží druhým rokem v online 
podobě. Ještě nemáte zřízen přístup do ESO 
online? Chyba, vřele doporučuji se k ESO připojit. 
Systém je stále vylepšován o připomínky 
uživatelů, i nyní nás čeká několik zajímavých 
novinek. 
CO ESO UMÍ - najdete detailně na http://eso.a-
tom.cz, zde jen několik základních bodů: 
 
*** MODUL ČLENOVÉ *** 
Díky modulu členové můžete kompletně řídit 
personální agendu oddílu - děti, vedoucí, rodiče 
tomíků či třeba osoby blízké oddílu. Chcete-li, 
můžete synchronizovat data členů mezi ESO a 
tomíckou Evidencí - a to ve směru, který si sami 
zvolíte. Přes tento modul je možné odesílat 
hromadné maily (a určovat, zda mají jít všem, 
nebo jen dětem, rodičům či třeba jedné družině či 
přihlášeným na tábor apod.). 
 
*** MODUL ÚČETNICTVÍ *** 
Samozřejmě hlavní částí Skeleton ESO je samotné 
účetnictví. Systém umí účtovat podvojně i 
jednoduše, je jen na uživateli, který způsob si 
zvolí. Podvojné účetnictví je kompletním 
modulem, který je provázaný se všemi ostatními 
moduly (akce, členové, majetek atd.). Dostáváte-
li bankovní výpisy v el. podobě, je možné tyto 

výpisy importovat do Skeleton ESO či použít 
token FIO API. 
Jednoduché účetnictví je připraveno pro oddíly, 
které vedou jednoduché účetnictví. Skeleton ESO 
(na rozdíl od původního, starého ESO) umí tvořit 
knihu majetku a závazků i přehled příjmů a 
výdajů, dále pak můžete evidovat faktury, účtovat 
dotace ad. Modul jednoduchého účetnictví je též 
provázaný s modulem členi, akce či majetek. 
 
*** MODUL AKCE *** 
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 přiřazovat akci členy z oddílu, tisknout 
zdravotní deník ad. 
 
*** MODUL MAJETEK *** 
Správa vlastního majetku včetně možnosti 
přiřazování inventárních čísel. Každému majetku 
můžete nahrát záruční list, propojit jej s fakturou 
a platbou pro rychlejší přípravu reklamace apod.  
 
*** MODUL ADMINISTRACE *** 
I tento modul můžete synchronizovat s Evidencí 
(základní data o oddílu). V této části lze založit 
nové uživatele vašeho oddílu, kteří budou mít do 
oddílového ESO přístup. Každému uživateli 
můžete přiřadit modul, který bude moci editovat 
či který bude mít pouze k náhledu. 
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.  
 
*** 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 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!  
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ŠKOLENÍ ESO 
21. října 2017 
 
Po sérii tří školení ESO, o které byl velký zájem, 
připravujeme jeden podzimní termín školení k 
programu ESO Skeleton, tedy jeho online verzi. 
Po zkušenosti z minulých akcí počítáme s 
minimálně pěti hodinami, na kterých bychom 
detailně probrali všechny moduly ESO (akce, 
členové, majetek, samotné účetnictví, cestovní 
náhrady ad., synchronizace s externí databází 
členů, 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 školení v termínu 21. října 2017, 
vyberte si město, které by bylo pro vás 
nejvhodnější (Brno, Ostrava či Praha), a to skrze 
hlasovací formulář, který najdete zde: 
1url.cz/LtC7y. Město s nejvíce hlasy vyhraje:). 
Hlasujte (přihlašujte se) do 14. září 2017. Poté 
rozešleme detailní informace o akci.  
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. 
 

ŠKOLENÍ HOSPODÁŘŮ 
11. listopadu 2017 v Jihlavě 
 
Hospodáři oddílů se mohou zúčastnit školení 
nových hospodářů. Zejména se zde budou 
zaučovat noví hospodáři, část programu se bude 
věnovat i tématu, jak účtovat v ESO (nejedná se o 
školení ESO, ale o tom, jak účtovat v programu). 
Uvidíte modelové příklady, jak zaúčtovat oddílové 
doklady v programu ESO. Školení se uskuteční 11. 
listopadu 2017 v Jihlavě. Přesné místo sdělíme 
nejpozději do půlky října. 
 
Předběžný program: 
9:00 – 13:00 školení nových hospodářů, 
13:00 – 15:00 jak účtovat v ESO 
 
Pro více informací se obracejte na předsedkyni 
revizní komise Ilonu Iku Jaglovou 
(ika.syk@seznam.cz, +420 604 377 292) nebo na 
Tomáše Hurta (tomas.hurt@crdm.cz). 
 
Tomek Hurt 
 

Využijte nejlevnější energie na trhu! 
Projekt Svítíme s hořcem vám ušetří 
peníze ve velkém… 
  
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. Organizace Junák - 
český skaut, z.s. tomíkům nabídla účast v 
zaběhnutém a výhodném projektu Skautské 
energie. (U tomíků jsme projekt levnější energie 
nazvali Svítíme s hořcem). Jde o službu, díky které 
můžete ušetřit peníze za dodávky elektřiny a 
plynu pro své klubovny, základny a také 
domácnosti a firmy. Umožňuje dosáhnout 
společně na ceny, které jednotlivý odběratel 
nemůže běžně získat. 
  
Výhody Svítíme s hořcem poznalo již téměř 100 
domácností tomíků! Všechny naše chalupy již 
taky tuto službu využívají! Přidejte se také! 
Zrovna nedávno jsem propočítával úspory na 
energiích na jednom rodinném domě, kde topí 
elektřinou a roční úspory se šplhaly přes 20.000 
Kč, rovněž přechod naší základy ve Sloupu 
v Čechách ke Skautské energii uspoří tomíkům 
přes 30.000 Kč ročně. Vážně se to vyplatí. 
  
Přihlášení je snadné! 
Pokud se chcete do systému levnějších energií 
přihlásit, stačí vyplnit snadný formulář v Evidenci 
Asociace TOM (Záložka „Ostatní služby“ – 
„Energie“). Zde vyplníte základní údaje o 
odběrném místě, vložíte poslední vyúčtování a 
případně vaši dosavadní smlouvu. Poté 
podepíšete plnou moc zprostředkovatelské firmě 
Terra Group Investment, a.s., která pro skauty 
celý projekt již řadu let zpracovává a ta se již 
postará o všechno za vás. Zařídí odstoupení od 
dosavadního dodavatele a přihlásí vás k novému. 
  
Většina lidí nechce s převodem k jinému 
dodavateli ztrácet čas. Tomu rozumím, ale zde je 
to jiné. Sám to mám vyzkoušené. Skutečně jsem 
vyplnil pouze jeden formulář na webu a odeslal 
plnou moc poštou a poté šlo vše již úplně samo. 
  
Pokud byste chtěli orientačně propočítat úsporu 
v případě přechodu k projektu Svítíme s hořcem, 
zašlete mi prosím vaše poslední vyúčtování na 
email ondra@a-tom.cz a já vám obratem pošlu 
výši roční úspory. 
  

http://1url.cz/LtC7y
https://www.google.com/url?q=http://eso.a-tom.cz&sa=D&ust=1503221405685000&usg=AFQjCNGQ5iaZT5qSrqyRsY3FHYwEjA0Pag
mailto:ika.syk@seznam.cz
../AppData/Local/Temp/tomas.hurt@crdm.cz
mailto:ondra@a-tom.cz
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Díky projektu Voláme s hořcem se dá 
telefonovat vážně levně! 
  
Další možností, jak mohou tomíci ušetřit, je využít 
jedné z nabídek levnějších tarifů od společnosti 
Vodafone. V současné době mohou tomíci využít 
nabídku tzv. zaměstnaneckých tarifů, která 
nabízí neomezené volání a SMS + 1,5 GB dat za 
499 Kč měsíčně a tarif s neomezeným voláním a 
SMS do sítě Vodafone za 81 Kč měsíčně. Smlouva 
je na 24 měsíců a tomík ji uzavírá přímo 
s Vodafonem. Asociace je v tomto případě pouze 
jakousi vstupní bránou do projektu. V současné 
době intenzivně jednáme o navýšení datového 
limitu pro neomezený tarif na 5 GB. 
  
Každý člen Asociace TOM může do systému 
zaměstnaneckých tarifů přidat až 5 čísel. Levnější 
volání mohou tedy využívat i rodinní příslušníci. 
  
Levné volání v rámci projektu Voláme s hořcem 
využívá dodnes cca 300 tomíků v asociační VPN 
síti (takto se to nazývalo dříve) a cca 20 osob 
využívá zaměstnanecké tarify. Všichni účastníci 
„Voláme s hořcem“ si mezi sebou volají a 
SMSkují zdarma bez ohledu na jejich tarif! 
  
Přihlášení je otázka několika kliknutí! 
Pokud se chcete do systému levnějšího volání 
přihlásit, stačí vyplnit snadný formulář v Evidenci 
Asociace TOM (Záložka „Ostatní služby“ – 
„Telefony“). Zde vyplníte základní údaje o 
převáděném telefonním čísle, případně vyznačíte, 
že žádáte o nové číslo a vyberete si požadovaný 
tarif. To 4 dnů se vám ozve operátor z Vodafone a 
vše s vámi dohodne po telefonu. 
  
V případě jakýchkoliv dotazů k projektu „Voláme 
s hořcem“ mě neváhejte kontaktovat na 
emailu ondra@a-tom.cz. 
 
Ondřej Šejtka 
 

Letní sraz 2018 v Roztokách 
 
termín: 5.(6.) – 12. 8. 2018 
místo: střední Čechy - Praha - Roztoky 
 
Po letošní pauze v jinak v dlouhé a málokdy 
přerušované řadě letních srazů našich oddílů 
chceme v roce 2018 uspořádat znovu po 13 
letech sraz v Roztokách. Ten poslední v roce 2005 
tu byl docela zdařilý. Snad se najdou ještě 
pamětníci mírně dramatického splouvání Sázavy… 
 

Co bychom vám rádi připravili?  
 
Splouvání Vltavy či Sázavy. Některou z pražských 
pozoruhodností či památek, kterých naše hlavní 
město skýtá tisíce.  Ve středních Čechách jsou 
zajímavé hrady, jeskyně, pro menší děti stojí za 
návštěvu milovické Mirákulum – dětský zábavný 
park s ještě přijatelným stupněm komerčnosti, 
hezká je projížďka parníkem po Vltavě. Skvostná 
je sv. Barbora v Kutné Hoře a přilehlá středočeská 
galerie… 
 
Prosíme, rozmyslete se, zda naše pozvání na letní 
sraz přijmete. Ladíme samozřejmě ještě možnost 
ubytování (místní škola, junácká základna atd.) 
Možnosti bezproblémového stravování. I to bude 
záležet na vašem zájmu, respektive musíme znát 
alespoň předběžný počet účastníků, abychom 
tyhle praktické věci dobře mohli promyslet. 
 
 Napište nám prosím co nejdřív, optimálně 
do 10. 9. 2017 na adresu: omanek@a-tom.cz a 
v kopii: ton@a-tom.cz, marek.kuskov@gmail.com 
 
Jde nám teď pouze o vyjádření předběžného 
zájmu. 
 
Tomáš Novotný 
Marek Kuskov 
 

Pracovníci Nejvyššího kontrolního úřadu 
zahájili kontrolu ústředí 
 
Ano, je to tak a bohužel se nejedná o vtípek. 
Pevně věřím, že dvoučlenný tým kontrolorek 
nenajde v našem hospodaření žádné závažné 
nedostatky. Prověřování bude probíhat cca do 
poloviny října a týká se roků 2014 až 2016. Není 
to první kontrola, v uplynulých letech jsme 
absolvovali návštěvy finančních úřadů, 
kontrolních týmů MŠMT či kontrolorů evropských 
dotačních prostředků. Výsledky byly vždy výborné 
– nebo alespoň chvalitebné. 
 
Moje glosa je zároveň apelem na kolegy vedoucí, 
kterým v minulosti něco vytkla naše revizní 
komise: už máte, kolegové, chyby opraveny? 
 
Tomáš Novotný 
 

K.R.A. – kratce, rychle, aktuálně 
V srpnu 2017 připravilo ústředí Asociace TOM 

Tel. 220 910 460 
e-mail: ustredi@a-tom.cz 

www.a-tom.cz 
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