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Vážení kolegové, 
 
 zdravíme v novém školním roce. Ačkoli 
podle počasí to tak nevypadá, léto je za námi. 
S ním i tábory, které se, jak pevně věříme, 
vydařily k vaší spokojenosti! Jako tradičně vám v 
září přinášíme KRU nabitou informacemi o 
nejdůležitějších termínech vyúčtování, o 
plánovaných akcích a zajímavých nabídkách. 
Čtěte prosím pozorně: 
 
EKONOMICKÉ INFORMACE  
 
Dovolte nejprve krátkou rekapitulaci 
nejdůležitějších termínů pro závěr roku: 
 
– do 31.10. - vyúčtování dotací PD výpravy, 

zahraničí, neorganizovaná mládež, 
Pohádkový les, Zelený víkend, Regionální 
akce 

– do 30.11. - nájmy a energie kluboven 

V letošním roce se nám pravděpodobně podaří 
vyplatit zhruba o 100 tisíc korun více na táborové 
dotace a to i přesto, že se pořádal větší počet 
táborů než v minulém roce. 

– Letní tábory - termín odeslání formulářů 
s vyúčtováním dotace za letní tábory byl 
do 10. 9. Dotace budeme posílat na oddílové 
účty nejdříve v průběhu října. 

– Jarní tábory – dotace za jarní tábory byly 
poslány během prázdnin. V případě, že 
některý z oddílů dotaci neobdržel, 

informujte prosím Kateřinu Adamcovou na 
tel. 233 910 486. 

– PD I - výpravy  - v elektronické evidenci 
jsou již otevřené formuláře na vyúčtování 
dotace za jednodenní a vícedenní akce 
oddílu – uvádět můžete akce z celého roku, 
které proběhly na území ČR a na které jste 
ještě nežádali žádnou dotaci. Podmínkou 
jsou přiložené seznamy účastníků s datem 
narození, adresou bydliště a rozpočtem 
nákladů. Je třeba přiložit i kopie dokladů za 
uvedené náklady. Formulář lze vyplnit 
nejpozději do 31.10. Po tomto datu se 
formulář uzavře. 

– Zelené víkendy, Regionální akce, 
Pohádkový les – v elektronické evidenci 
jsou zpřístupněny formuláře k vyúčtování 
jednotlivých aktivit oddílu za 2. pololetí 
roku (těch, které nejsou uvedeny v PD I-
výpravách). Požadavky budou uspokojeny 
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 2017 – formuláře na 
neorganizovanou mládež a zahraničí pro rok 
2017 měly termín odevzdání do 10.9. 
V současné době jsou již uzavřeny. 

Evidence materiálu - elektronické Zelené 
karty 
 
Jak jsme Vás již informovali, od začátku dubna 
se změnil způsob zápisu materiálu na Zelené 
karty. Zapisuje se elektronicky přes nový modul : 
“majetek“ v elektronické Evidenci tomíků 
(http://evidence.a-tom.cz). Tuto službu mohou 
využívat hlavní vedoucí, zástupci a hospodáři 
oddílů. 
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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 
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 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! 
Původní termín pro kontrolu již vloženého 
materiálu do evidence majetku vašich oddílů byl 
30. 6. 2016. Převážná většina z vás kontrolu 
bohužel neprovedla přesto, že kontrola z Vaší 
strany je opravdu důležitá. Žádáme Vás o 
provedení kontroly nejpozději do 31. 10. 2016. 
Po tomto datu budeme mít za to, že vložený 
materiál odpovídá skutečnosti. 
 
Nezapomeňte prosím do 15. 12. 2016 vložit 
materiál, který jste pořídili z letošních dotací 
(tábory, klubovny, dotace materiálová, opravy 
kluboven, neorganizované mládeže apod.). 
Kontrolu vložení provedeme do konce února. 
 
V případě jakýchkoliv dotazů či pomoci při 
vkládání se neváhejte obrátit na Kateřinu 
Adamcovou na emailu kukatka@a-tom.cz.  
 
Za ekonomický úsek  
 
Katka Adamcová a Alice Pařízková 
 
 
Ekonomická správa oddílu ESO je lepší a 
lepší! 
 
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. V krátkosti připomenu, co ESO umí, 
co je nového a co se plánuje vytvořit. 
 
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, 
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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.  
 
* 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. 
 
* Další moduly zmíním jen v krátkosti, třeba ten 
velmi praktický - "cestovní náhrady". Vyúčtovat 
cestu už nemůže být jednodušší. Systém je 
připraven i na oddílové auto, máte-li. V jiném 
modulu "majetek" si můžete evidovat oddílové 
týpíčka, polní sprchu, knihy či třeba stolní hry. 
Každému majetku můžete nahrát záruční list, 
propojit jej s fakturou a platbou pro rychlejší 
přípravu reklamace apod.  
 
* 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.  
 
CO ESO BUDE UMĚT? 

* Víte, že spolky v celé republice mají povinnost 
zveřejňovat účetní závěrku? Informovali jsme o 
tom před časem. Neděste se. Pokud budete 
používat ESO, data půjdou lehce exportovat do 
Evidence a z ní se závěrky zveřejní bez vašeho 
přičinění. Na tomto právě začínáme pracovat, 
abychom během podzimu umožnili všem 
oddílům prostřednictvím ESO a prostřednictvím 
tomícké Evidence dostát své povinnosti při 
minimalizaci administrativy.  
* Propojení s Aresem, aby bylo vyplňování 
kontaktů ještě jednodušší. Do konce roku se na 
toto můžeme těšit. 
 
* ESO bude umět synchronizovat majetek ze své 
databáze s majetkem, který vedete v Evidenci 
tomíků. S tímto počítáme na jaro 2017. 
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. Naposledy ještě zmíním cenu ESO - roční 
licence je rovna 660 Kč (jen v extrémních 
případech velkých oddílů (nad 1500 účetních 
položek) půjde o cenu 1000 Kč. V roce 2016 
máte možnost čerpat dotaci na ESO 400 Kč. I 
proto se vyplatí ESO zařídit ještě letos:)  
 
Máte-li jakékoliv dotazy k programu, 
napište na tomas.hurt@crdm.cz a dostanete 
podrobnější várku informací. Nejlepší je ale 
nové ESO ihned vyzkoušet! 
Těším se na spolupráci a vaše podněty… 
 
Tomáš Hurt 
 
 
DOREGISTRUJTE, PROSÍM 
 
Velmi nás těší, že se počet členů přehoupl přes 
9000 a ještě šplhá nahoru. Budeme ale i tak rádi, 
když v těchto dnech doregistrujete další členy! 
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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 Šejtku na sejtka@crdm.cz,  
případně Alici Pařízkovou na alpa@a-tom.cz.  
 
Děkujeme. 
 
vaše ústředí 
 
 
5. ročník 72 hodin se blíží! Zvládneme 
letos alespoň 20 tomíckých projektů? 
13. – 16. 10. 2016 
 
V polovině října proběhne již 5. ročník projektu 
72 hodin, do kterého se v minulých ročnících 
zapojilo mnoho tomíků. Věříme, že se nám letos 
opět podaří čísla zvýšit. Máte nápad, jak zlepšit 
vaše okolí, přihlaste ho na webových stránkách 
www.72hodin.cz a v termínu 13. - 16. října se 
vrhněte do práce! Pro koordinátory i 
dobrovolníky jsou připravena hezká trička. 
 
Bližší informace naleznete webu projektu nebo 
na Facebooku na: 
https://www.facebook.com/72hodin.cz/. 
 
Ondřej Šejtka 
 
 
Tri čka z kolekce No problém for us 
 
Od letošního jara si můžete objednávat nová 
trička s motivy z dílny Matěje Choura. Zatím je 
na výběr z těchto potisků: HOŘEC, TRAMP, 
TURISTÉ a CYKLO - vždy ve třech barevných 
variacích pro muže, ženy i děti. Stačí si jen 
vybrat. Cena jednoho trika vyjde na 199 Kč + 
poštovné za balík všech trik. Ústředí trika od 
tiskaře objednává po 20 ks od jednoho druhu 
potisku (nezávisle na velikosti, typu či barvě). 
Prosíme tedy oddíly, aby počítaly s tím, že pokud 
jejich objednávka nebude dosahovat 20 kusů, 
ústředí posečká na další zájemce o trika, dokud se 
nesejde dostatečné množství objednávek. 
Odměnou budou kvalitní trika, tisk i cena! 
 

OBJEDNÁVKY zasílejte Ondrovi Mánkovi z 
ústředí - omanek@a-tom.cz. 
 
Všechna trika, tedy pánské, dámské i dětské 
variace různých motivů a barev, najdete pěkně a 
přehledně vyvěšené na webu trika.a-tom.cz. 

 
  

Sněm v Hronově 21. 1. 2017 
 
Zapište si prosím do kalendáře termín sněmu v 
roce 2017. Sněm se bude konat ve dnech 20. 1. - 
22. 1. 2017  v Hronově v budově historického 
Jiráskova divadla. Samotný sněm proběhne v 
sobotu 21. ledna celý den.  Přijet můžete již 
v pátek. Přespat můžete do neděle. 
 
Podrobnosti budeme přidávat od konce října na 
naše stránky do nové záložky: http://www.a-
tom.cz/17991-snem-v-hronove-21-1-2017 a také 
je připravujeme do říjnového čísla Tomíka. 
 
Postupně na web přidáme všechny potřebné 
informace a přihlášku. 
 
V Hronově se na vás budou těšit tomíci z oddílu 
Lotři a  kolegové z ústředí. 
 
Ondřej Mánek 
 

 
K.R.A. – kratce, rychle, aktuálně 

V září 2016 připravilo ústředí  
Asociace TOM. 

Tel. 220 910 460 nebo mobil 777 322 785, 
e-mail: ustredi@a-tom.cz 

http://www.a-tom.cz 


