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Jedenadvacet jachet s více než stopadesáti spolupracovníky Broker Consulting na palubě plulo po sedm
dní podél ostrovů severní Dalmácie. Bojovali o etapová vítězství, krotili vodní živel, čelili nebezpečím
a slavili úspěch. Zážitky byly natolik jedinečné, že jsme se rozhodli obrazovým materiálem z této akce
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The first year of the Broker Consulting Regatta competition took place in 2010.
Twenty-one yachts with more than one hundred and fifty Broker Consulting‘s fellow workers were on
the board and cruised seven days along the coast of the North Dalmatia. They contested to become the
winners. They were also trying to quell the water element, facing the risks and celebrating their successes.
Their experiences were so unique that we decided to enrich the present annual report with a pictorial
material from this event.
Let‘s go aboard and cruise with us through the year 2010…
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Základní údaje o společnosti
Primary Data on the Company

Obchodní jméno společnosti: Broker Consulting, a. s.
IČO: 252 21 736
DIČ: CZ699002502
Sídlo společnosti: Jiráskovo nám. 2, 326 00 Plzeň
Datum zápisu do OR:
21. 05. 1998 jako Broker Consulting, s. r. o.
01. 07. 2004 jako Broker Consulting, a. s.
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1121
Základní kapitál: 100 910 448,- Kč
Předmět podnikání:
• investiční zprostředkovatel
• pojišťovací agent
• pojišťovací makléř
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
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Company business name: Broker Consulting, a. s.
Company ID: 252 21 736
Tax ID: CZ699002502
Company headquarters: Jiráskovo nám. 2, 326 00 Pilsen
Company entry date into the Commercial Register:
21. 05. 1998 as Broker Consulting, s. r. o.
01. 07. 2004 as Broker Consulting, a. s.
The Company is registered in the Commercial Register administered
by the Regional Court in Pilsen, Section B, Insert No. 1121
Registered capital: CZK 100, 910, 448
Sphere of business:
• Investment broker
• Insurance agent
• Insurance broker
• Production, trade and services not stated in the Annexes Nos.
1 to 3 to the Trade Act
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Úvodní slovo generálního ředitele

Introductory Word of the CEO

Vážené kolegyně a kolegové, drazí přátelé, vážení klienti,

Dear Colleagues, Friends and Valued Customers,

naše společnost úspěšně vkročila do 13. roku své existence a já
jsem nesmírně rád, že se s Vámi mohu opět podělit o mnoho
pozitivních zpráv.

Our company has successfully entered the 13th year of its existence, and I am extremely pleased to be able to share plenty of
good news with you again.

Tržby z hlavní činnosti dosáhly 531,05 mil. Kč a čistý zisk dosáhl
hodnoty 20 037 tis. Kč. Celkový počet našich spolupracovníků
k 1. 1. 2011 činil 1 653, což je zvýšení o 5,89%. Z toho
607 spolupracovníků bylo se smlouvou o pravidlech
odborné přípravy a praxi. Celkový zprostředkovaný
obrat dle metodiky USF se v loňském roce zvýšil
o 3,845 mld. Kč na celkových 28,96 mld. Kč, což
znamená téměř 38% nárůst oproti roku 2009.
Jedná se bezesporu o mimořádná čísla.

The earnings from the principal business activity reached CZK
531.05 m and the net profit reached the amount of CZK
20,037 thousand. The total number of our co-operators as on 1 January 2011 added up to 1,653, which
equals to an increase of 5.89%, and of which 607
were co-operators with a contract on rules of
professional preparation and practice. The total
brokered sales according to the USF (Union of
Companies Allied in Financial Intermediary and
Counselling) methodology has increased by CZK
3.845 milliard last year, reaching the total of CZK
28,96 milliard, which equals to an increase by nearly 38 % as compared with 2009. Without any doubt,
these are extraordinary numbers.

Naši společnost na konci léta a na podzim obohatilo
mnoho výjimečných osobností, pro které jsme se
rozhodli založit novou dceřinnou společnost, Broker
Expert, a. s. Tito noví kolegové se – s vervou jim vlastní – pustili
do nové etapy svého profesního života a rychle se zorientovali
v náročném prostředí naší práce. Položili jsme tak základ pro další
růst naší společnosti jako celku v roce 2011.
Kontinuálně posilujeme znalost značky Broker Consulting. V říjnu
jsme v nezávislém výzkumu společnosti International Business
and Research Services s. r. o. posílili svoji pozici a obhájili tak
loňské první místo z hlediska dotázané znalosti společností
z oblasti nezávislého finančního poradenství. Za rok 2010 jsme
měli i nejvýraznější marketing – reklamy a zmínky v médiích
zaznamenali respondenti nejvíce právě od naší společnosti.
Na konci roku 2010 jsme spustili novou, základní formu
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At the end of the summer and in autumn, our company was
joined by many exceptional individuals who we decided to establish a new subsidiary company Broker Expert, a. s. for. These
new colleagues – with vigour so characteristic of them – moved
into the new phase of their own professional lives, and quickly
oriented themselves in the demanding environment of our profession. Thus, we have laid the foundations for the further growth
of our company as a whole in 2011.
We have continually been fortifying the familiarity of the Broker
Consulting brand. In October, we have strengthened our position in the independent research carried out by the company of

OK Finančního plánu, která pomůže začínajícím konzultantům
pochopit styl poradenské práce a rychleji se tak zorientují
v náročném prostředí komplexního finančního poradenství.
Naplňujeme tak naše poslání být průvodcem na cestě k finanční
nezávislosti – klientů i nás samých – a přinášet lidem peníze navíc.
V současné době dokážeme klientům ušetřit v průměru 700 Kč
měsíčně na splátkách hypotéky, v průměru o 20 % zlevnit stávající
pojistné produkty a najít až o 2 % lépe úročený bankovní účet.
Pracujeme neustále intenzivně na tom, abychom takovýchto
benefitů mohli našim klientům poskytovat co nejvíce.
Děkuji všem spolupracovníkům a zaměstnancům naší společnosti
za usilovnou práci a skvělé výsledky a těším se na další společnou
budoucnost. Děkuji také Vám, našim klientům, za důvěru, kterou
v nás každý den vkládáte.
S úctou,

Petr Hrubý
generální ředitel a předseda představenstva

International Business and Research Services s. r. o. and thus defended the first place we won last year in terms of the questioned
knowledge of the companies from the field of independent financial counselling. We also had the most noticeable marketing in
2010 –the ads and references in media the respondents noticed
the most were precisely those promoting our company.
At the end of 2010 we launched a new, basic form of the OK Financial Plan, which is designed to help new consultants understand the style of the consultant’s profession, and thanks to this
they will be able to faster orient themselves in the demanding
environment of comprehensive financial counselling.
We are thus fulfilling our mission to be a guide on the road to financial independence – of our clients, as well as our own – and
to bring people extra money. We are currently able to help our
clients save CZK 700 on mortgage payments monthly on average, lower the existing insurance products by 20 % on average,
and find a bank account with an interest rate of up to 2 % higher. We are continually working hard to be able to offer our clients the largest number of such benefits possible.
I would like to thank all of our co-operators and employees of
our company for their intensive work and the excellent results,
and I am looking forward to our upcoming future together. I
would also like to thank you, our clients, for the trust you invest
in us every day.
Respectfully Yours
Petr Hrubý
CEO and Chairman of the Board of Directors
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Představenstvo a dozorčí rada

Petr Hrubý

The Board of Directors and the Supervisory Board

předseda představenstva
Chairman of the Board of Directors
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Vilém Podliska

Pavel Matoušek

Ivana Čmovšová

Tomáš Paur

Jiří Brabec

Jiří Čejka

místopředseda představenstva
Deputy Chairman of the Board of Directors

člen představenstva
Member of the Board of Directors

členka představenstva
Member of the Board of Directors

předseda dozorčí rady
Chairman of the Supervisory Board

člen dozorčí rady
Member of the Supervisory Board

člen dozorčí rady
Member of the Supervisory Board
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Profil společnosti
Company Profile

o nás

About Us

Patříme mezi lídry trhu nezávislého finančního poradenství. Naši
klienti získávají komplexní profesionální služby v oblasti finančního plánování, spoření, renty, financování bydlení a zabezpečení.
Ryze českou společnost Broker Consulting založili v roce 1998
lidé, kteří chtěli poskytovat nadstandardně kvalitní služby finančního plánování, na které se klienti mohou spolehnout.

We are one of the leaders in the market of financial counselling
services. Our clients get comprehensive professional services in the
areas of financial planning, saving, annuity, financing of housing
and security. The all-Czech company of Broker Consulting was
established in 1998 by people wanting to provide financial planning
services of above-standard quality their clients could rely on.

Za třináct let se z malé společnosti vyvinula prosperující skupina
firem Broker Consulting. Kromě českého Broker Consulting tvoří
skupinu ještě tyto společnosti:

Over the period of thirteen years, a small company has evolved
into a thriving group of businesses Broker Consulting. In addition
to the Czech Broker Consulting, the group is also formed by the
companies of:

Broker Expert, a. s. (Česká republika)
Broker Consulting, a. s. (Slovensko)
Fin Consulting, a. s. (Slovensko)
V roce 2010 přesáhl obrat skupiny 610 milionů Kč. Díky dlouhotrvajícímu zájmu o naše služby roste skupina již 13 let průměrným
tempem přesahujícím 40 % ročně.
Hlavní službou, kterou klienti z nabídky Broker Consulting využívají, je OK Finanční plán. Mohou si jej nechat zpracovat ve více
než stovce klientských center a kanceláří a od více než tisícovky profesionálních finančních konzultantů. Jedinečnost výstupu
OK Finančního plánu Broker Consulting tkví v elektronické aplikaci, která je připravena na základě propracované metodiky finančního plánování.
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Broker Expert, a. s. (Czech Republic)
Broker Consulting, a. s. (Slovakia)
Fin Consulting, a. s. (Slovakia)
In 2010 the group’s turnover exceeded CZK 610 million. Thanks to
the persistent interest in our services, the group has been growing
for 13 years at an average rate exceeding 40 % annually.
The principal service offered by Broker Consulting the client’s take advantage of the most is the OK Financial Plan. They can have it prepared
in more than a hundred of client centres and offices, and by more than
a thousand of professional financial consultants. The uniqueness of
Broker Consulting’s OK Financial Plan lies in its electronic application
designed based on elaborate methodology of financial planning.
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Při přípravě řešení pro klienty mají finanční konzultanti k dispozici
speciální inovované produkty od mezinárodních finančních
institucí. Některé z nich pomohlo vyvinout silné analytické
zázemí společnosti Broker Consulting. Celkově jsme v roce 2010
spolupracovali s více než padesáti finančními institucemi, bez
závazků ke kterékoliv z nich.

When preparing the individual solutions for their clients, the
financial consultants have special innovative products available
from international financial institutions. Some of them were developed with the assistance of Broker Consulting’s strong analytical
background. In 2010 we cooperated with a total of fifty financial
institutions, having no liability to any of them.

 Výběr moderních investičních nástrojů, které umožní
nejvýhodnější zhodnocení úspor s ohledem na rizikový profil
investora, a jejich následné zprostředkování.
 Tvorbu sociálních programů s využitím daňových zvýhodnění
pro podniky a společnosti.
 Porovnání a zprostředkování produktů majetkového pojištění.

V dosud nejrozsáhlejším testu finančních poradců v České republice,
který provedl koncem roku 2008 časopis Osobní finance, získali
finanční konzultanti Broker Consulting vítězství v nejdůležitější
kategorii, posuzující kvalitu řešení.

In the most extensive test of financial consultants in the Czech
Republic ever, which was carried out by the Osobní finance (Personal
Finances) magazine at the end of 2008, the financial consultants
of Broker Consulting were declared winners in the most important
category – evaluating the quality of the solution.

Z ásady pr áce konzultantů
Broker Consulting

V roce 2010 jsme nebyli užiteční pouze svým klientům. Opět
jsme byli atraktivní společností pro stovky lidí, kteří v dynamicky
rostoucí společnosti našli atraktivní pracovní příležitost.
Společnost Broker Consulting pro svou činnost splňuje všechny
legislativně stanovené podmínky a registrace.

Čím se z abý váme
Klientele všech příjmových skupin, ať už se jedná o fyzické osoby
či společnosti, jsme schopni poskytnout tyto služby:
 Konzultace v oblasti soukromých financí, finanční plánování
na základě potřeb, cílů a finančních možností klienta.
 Poradenství v oblasti financování bydlení, výběr nejvhodnějších
úvěrových produktů, včetně nastavení a vyjednávání úvěrových
podmínek s bankami.
 Sestavení finančního portfolia, při němž klient využije maximálně
všech dostupných státních dotací, včetně zprostředkování
konkrétních finančních produktů.
 Činnost pojišťovacího makléře pro střední a velké
společnosti.
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In 2010 we benefited more than just our employees. Again, we
attracted hundreds of people who found attractive work opportunities within our dynamically growing company.
The company of Broker Consulting complies with all legally prescribed
prerequisites and registrations to pursue its business activities.

Sphere of Our Business Ac tivities
We are able to offer the following services to a range of clients
on all income levels, whether they involve physical entities or
corporate bodies:
 Consultations in the field of private finances, financial planning
based on needs, goals and financial potential of the client.
 Counselling in the field of financing of housing, selection of the
most optimum credit product, including setting and negotiating
of credit terms and conditions with bank houses.
 Creation of a financial portfolio where the client takes
maximum advantage of all available government subsidies,
including procurement of specific financial products.

Veškerá činnost naší společnosti je založena na několika zásadách,
které byly formulovány na základě našich mnohaletých zkušeností. Naši konzultanti jsou systematicky vedeni k jejich dodržování,
a tím k poskytování služeb, u nichž se klient může spolehnout na
maximální kvalitu, profesionalitu a nezávislost.
Finanční plánování
Finanční plánování stojí na vrcholu finančních služeb. Ukazuje lidem
cestu, jak si splnit své finanční cíle a ochránit se před hrozícími riziky. Přistupujeme k řešení finančních otázek komplexně. Pro klienty
Broker Consulting to znamená, že mají peníze k dispozici ve chvíli,
kdy je potřebují a neplatí žádné finanční produkty zbytečně.
Bezpečí
Spolupracujeme pouze se silnými mezinárodními finančními institucemi s kvalitní značkou a schopností dostát v dlouhém horizontu svým závazkům vůči klientům. V první řadě sledujeme bezpečí
investovaných prostředků. Až v druhé řadě hledáme nejvyšší výnos. Principy našeho finančního plánování stojí na dlouhodobě
platných principech.
Srozumitelnost
Finanční konzultanti Broker Consulting probírají finanční záležitosti
srozumitelnou formou, kterou přizpůsobují individuálním potřebám

 Activities involving insurance brokering for medium and
large companies.
 Selection of the latest financial products enabling the clients
the optimum appreciation of their savings with respect to an
investor’s risk profile, and their subsequent procurement.
 Formation of social programs with the application of tax
preferences for corporate bodies and companies.
 Comparison and procurement of property insurance
products.

Work Principles for the Consultants
of Broker Consulting
All business activities of our company are based on several principles that have been formed over the many years of our experience.
Our consultants are systematically encouraged to observe those
principles and thus to provide services which the client can rely on
to be of the utmost quality, professionalism and independence.
Financial Planning
Financial planning is the top financial service. It shows people the
way to reach their financial goals and to protect themselves from
possible risks. We take a comprehensive approach to solving financial issues. What it means for the clients of Broker Consulting is that
their money is available to them at the moment they need it, and
they are not paying for any unnecessary financial products.
Security
We only cooperate with strong international financial institutions of quality brands that have the ability to fulfil their obligations toward their clients in the long term. For us, first comes
the safety of the invested resources. Searching for the maximum
profit comes second. The principles of our financial planning are
grounded in persistently recognized principles.
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a aktuálním znalostem klientů. Naším cílem je hovořit jazykem
našich klientů. Díky finančním konzultantům se mohou klienti po
telefonické či osobní konzultaci vždy lépe orientovat na finančním
trhu a ve svých financích.
Nezávislost
Naše analýzy a porovnání jednotlivých finančních produktů jsou
zcela objektivní a nezaujaté, protože jsme jako společnost nezávislí
a nepatříme žádné finanční instituci. V našem portfoliu obstojí
pouze takové produkty a finanční instituce, které našim klientům
přináší výbornou cenu, vstřícný servis a kvalitní služby.
Inovace
Podílíme se na rozvoji finančního trhu. Pomáháme vytvářet
nové produkty s příznivější poplatkovou strukturou pro klienty
a investiční produkty s vyšší přidanou hodnotou. Finanční plán
společnosti Broker Consulting je nejdůsledněji propracovanou
aplikací finančního plánování na trhu, zahrnuje všechny potřebné
proměnné, včetně státních dávek, inflace či zohlednění klientova
vztahu k riziku.
Servis
Naši klienti se mohou spolehnout na dlouhodobý servis. Finanční
trh se vyvíjí, hýbe. Podobně se mění situace našich klientů. Finanční
plán perfektně funguje právě při souladu vývoje na finančním trhu
a konkrétní situace klienta. Takový soulad zajišťuje minimálně jedna
schůzka za rok, kterou klienti od svých finančních konzultantů
mohou očekávat.

Naše historie
Naše společnost byla založena v roce 1998. Od počátku jsme
naši činnost spojili s poskytováním nezávislého zprostředkování
finančních produktů a nezávislým poradenstvím. Stali jsme se
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Clarity
The financial consultants of Broker Consulting discuss the financial matters in a clear form, which they tailor to suit the individual needs and actual knowledge of their clients. Our goal is to
speak the language of our clients. Thanks to our financial consultants, after an over-the-phone or a personal consultation, the
clients are always better informed about the financial market, as
well as their own finances.

jedním z průkopníků finančního poradenství u nás. Obdobně
jako ve vyspělých státech Evropské unie, také na českém trhu
začalo později nezávislé poradenství plně nahrazovat přímý prodej
finančních produktů. Tento trend byl v České republice v roce
2010 akcelerován.

Independence
Our analyses and comparisons of the individual financial products
are entirely unbiased and impartial, because we are an independent company and do not belong to any financial institution. Only
such products and financial institutions can stand their ground in
our portfolio that bring our customers an excellent price, a helpful customer service and quality services.

1998 • založení společnosti Broker Consulting, s. r. o., se sídlem
v Plzni, Dominikánská 9

Innovation
We take a share in the progress of the financial market. We assist
in developing new products with a more favourable fee structure
for clients and investment products with a higher added value. The
Broker Consulting financial plan is the most consistent elaborate
application of financial planning on the market; it covers all necessary variables including government benefits, inflation or taking
into account the attitude the client expresses toward risk.
Service
Our clients can rely on a long term service. The financial market
evolves, fluctuates. Similarly, the situation of our clients changes,
too. That is where the financial plan works perfectly, in the harmony of the progress of the financial market with the actual situation of the individual client. Such harmony is guaranteed by a
minimum of one meeting each year which the clients can expect
from their financial consultants.

Nejdůležitější mezníky ve vývoji společnosti
obsahuje následující tabulka:

2000 • změna sídla společnosti – Plzeň, Edvarda Beneše 70–72

Our History
Our company was established in 1998. Ever since the beginning we
have linked our activity with offering independent procurement of
financial products and independent counselling services. We have
become one of the pioneers of financial consulting in our country.
Later on, similarly as in the developed countries of the European
Union, independent counselling services started to fully replace
direct sales of financial products also on the Czech market. This
trend was accelerated in the Czech Republic in 2010.
Key milestones in the company history are listed in
the table below:

2001 • počet klientů dosáhl 50 000
2003 • počet klientů dosáhl 100 000
• roční obrat společnosti překonal hranici 100 mil. Kč
2004 • změna právní formy na Broker Consulting, a. s.
• změna sídla společnosti – Plzeň, Klatovská 7
2005 •
•
•
•

fúze se společností Integrated Financial Services, s. r. o.
roční obrat překonal hranici 200 mil. Kč
změna sídla společnosti – Plzeň, Koterovská 1
vybudování pracoviště centrály v Praze, Průběžná 78

2006 • nasazení nového systému pro elektronické zpracování
dat a výpočet provizí
• spoluzaložení Unie společností finančního zprostředkování
a poradenství
• založení Broker Consulting, s. r. o. na Slovensku
• změna sídla společnosti – Plzeň, Jiráskovo nám. 2
• počet klientů dosáhl 150 000

1998 • Establishment of Broker Consulting, s. r. o. with registered
office at Dominikánská 9, Pilsen
2000 • Change of the company headquarters –Edvarda Beneše
70-72, Pilsen
2001 • Number of clients reached 50,000
2003 • Number of clients reached 100,000
• Annual turnover of the company exceeded the limit of
CZK 100m
2004 • Change of the legal form to Broker Consulting, a. s.
• Change of the company headquarters – Klatovská 7, Pilsen

2007 • roční obrat společnosti překonal hranici 300 mil. Kč

2005 • Merger with the company of Integrated Financial
Services, s. r. o.
• Annual turnover exceed the limit of CZK 200m
• Change of the company headquarters – Koterovská 1,
Pilsen
• Setting up of the Prague central office – Průběžná 78

2008 • změna sídla pražské centrály na adresu Evropská 136
• nákup 100 % akcií obchodní společnosti Olymp2002, a. s.

2006 • Implementation of a new system of electronic data
processing and calculation of commissions
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• počet klientů přesáhl 200 000
• zahájen projekt budování sítě klientských center
s komplexním poradenským servisem (OK Finanční
centra)
2009 • obrat společnosti překonal 500 milionů korun
• spuštění nové upgradované verze aplikace OK Finanční
plán s pokročilými funkcemi pro finanční plánování
• spuštění serveru o finančním plánování PenízeNavíc.cz
s řadou užitečných nástrojů pro klienty i konzultanty
• počet OK Finančních center v ČR dosáhl 30
2010 • rozšíření aktivit skupiny Broker Consulting v České
republice (společnost Broker Expert, a. s.) i na Slovensku
(společnost Fin Consulting, a. s.)
• spuštění lifestylového webu BeOK.cz pro konzultanty coby
platformy pro sdílení zážitků a názorů spolupracovníků
Broker Consulting
• za účasti konzultantů Broker Consulting a ve spolupráci
se serverem Penize.cz proběhla online reality show
Mizí Vám Prachy
• na pozvání Broker Consulting vystupuje v Praze světově
proslulá lektorská špička Brian Tracy

Vzděl ávání a personální
politik a
Lidé jsou v naší společnosti vždy na prvním místě. Výběr
motivovaných spolupracovníků a péče o ně jsou v Broker
Consulting považovány za nejdůležitější součást úspěchu.
Pro aktivní lidi, kteří v sobě objeví touhu a chuť pracovat
v oblasti financí, přináší firemní motivační systém jedinečnou
možnost získat know-how a vybudovat kariéru v oboru, který
zaznamenal i v období hospodářského oslabení růst a který
čeká další rozmach v následujících deseti letech.
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• Co-founding of Unie společností finančního zprostředkování
a poradenství (Union of Companies Allied in Financial
Intermediary and Counselling)
• Establishment of Broker Consulting, s. r. o. in Slovakia
• Change of the company headquarters - Jiráskovo nám. 2,
Pilsen
• Number of clients reached 150,000
2007 • Annual turnover exceeded the limit of CZK 300m
2008 • Change of the Prague central office - Evropská 136
• Purchase of 100 % of shares of the business company of
Olymp2002, a. s.
• Number of clients exceed 200,000
• Launch of the project of the creation of client centres
network with a comprehensive counselling service (OK
Financial Centres)
2009 • The company turnover exceeded CZK 500m
• Launch of a new, upgraded version of the application
OK Financial Plan with advanced functions for financial
planning
• Launch of the financial planning server PenízeNavíc.cz
with a variety of useful instruments for the clients, as
well as for the consultants
• Number of OK Financial Centres in the Czech Republic
reached 30
2010 • Expansion of the activities of the Broker Consulting Group
in the Czech Republic (the company of Broker Expert, a. s.),
as well as in Slovakia (the company of Fin Consulting, a.s.)
• Launch of the lifestyle web site BeOK.cz designed for
the consultants as a platform for sharing experience and
opinions by the Broker Consulting co-operators
• Invited by Broker Consulting, world renowned elite
instructor Brian Tracy appears in Prague

V naší společnosti stavíme úspěch především na profesionalitě
a spokojenosti našich spolupracovníků. K tomu významně
pomáhá propracovaný vzdělávací systém. Každý z našich
konzultantů prochází celou škálou školení, která mu kromě
legislativně daných požadavků na výkon profese finančního
poradce poskytnou komplexní vzdělání v oboru i inspiraci pro
osobní růst.
Nový vzdělávací systém funguje více než tři roky. Tým odpovědný
za jeho kvalitu a realizaci jej rozdělil do tří stupňů a postupně jej
inovuje v souladu s požadavky trhu i našich konzultantů. Stupně
vzdělání jsou nazvány: Finanční abeceda, Finanční akademie
a Manažerská akademie. Jednotlivé semináře a tréninky jsou
založeny na stoprocentní srozumitelnosti a zaměřeny na
praktické využití znalostí při každodenních činnostech.
Finanční abeceda
Finanční abeceda poskytuje účastníkům základní rekvalifikaci
a vzdělání v oblasti finančního plánování, produktových znalostí
i obchodního jednání. Noví spolupracovníci se zde naučí jednat
s klientem, získat data pro finanční plán i způsob, jak správně
finanční plán sestavit. Semináře finanční abecedy poskytují
dostatečný základ obchodních dovedností i potřebný rozsah
informací a znalostí. Jejich součástí jsou také základy platné
legislativy vztahující se k našemu oboru.
Finanční akademie
Vyšším stupněm vzdělávacího systému je cyklus seminářů
a tréninků Finanční akademie. Je určena jako model
nadstavbového vzdělávání zkušeným odborníkům, kteří již
mají za sebou řadu vzdělávacích aktivit a také praxe. Naši
konzultanti v rámci Finanční akademie absolvují mimo jiné
semináře zaměřené na praktickou finanční matematiku,
pokročilé investování, obchodování s cennými papíry, finanční

• Online reality show Mizí Vám Prachy broadcasted, created
with a contribution of the Broker Consulting consultants
and in cooperation with the Peníze.cz server

Further Training and Education and
Human Resources Policy
People working for our company always come first. Selecting
motivated co-workers and caring for them are considered the
most important parts of the success of Broker Consulting. The
corporate motivation scheme offers a unique opportunity to active
people with ambition and desire to work in the field of finance to
acquire the know-how and to build a career in a profession that
has shown growth even in the time of economic slowdown and
that is expected to further grow in the next ten years.
In our company we base success primarily on professionalism
and satisfaction of our co-workers. An elaborate training and
educational system significantly helps to that end. Every one of
our consultants goes through an extensive training which provides
them not only with the legally required prerequisites to be able
to practice the profession of a financial consultant, but also with
a comprehensive education in the field, as well as an inspiration
for their personal growth.
The new training and educational system has been in operation
for more than three years. The team responsible for the quality
and realization of this system has divided it into three levels,
and has been gradually updating it as the market, as well as our
consultants require. The levels of education are called: Financial
ABC, Financial Academy, and Management Academy. The
individual seminars and training sessions are based on absolute
clarity and aimed at the actual use of the acquired knowledge
in everyday activities.
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deriváty, obchodní, komunikační a prezentační dovednosti,
hlubší produktové znalosti, image, životní styl. Naši konzultanti
se účastní také seminářů zaměřených na osobnostní rozvoj.
V roce 2010 přednášel poprvé v České republice a jen pro
spolupracovníky Broker Consulting a jejich hosty světoznámý
lektor Brian Tracy.
Manažerská akademie
Manažerem se v Broker Consulting může stát každý, kdo má
pro tuto práci dostečnou ambici a podloží ji svými pracovními
výsledky. Kurzy Manažerské akademie jsou sestaveny tak, aby
každý začínající manažer získal dostatek informací o tom, jak
vést tým, rozvíjet ho a efektivně mu pomáhat k dosažení cílů.
Vzdělávací cyklus, silně orientovaný na praxi, se dotýká i dalších
souvisejících oblastí, které ovlivňují proces budování týmu,
v němž lidé tráví čas s chutí, efektivně a aktivně.

Financial ABC
Financial ABC provides the participants with elementary retraining and
education in the field of financial planning, product knowledge, as well
as business negotiation. New co-workers learn how to deal with a client,
acquire the data for a financial plan, and the method of adequate financial plan preparation. The seminars of Financial ABC provide sufficient
principles of business skills, as well as the essential scope of information
and knowledge. Part of the seminars is dedicated to the essentials of
the legal regulations in force related to our profession.
Financial Academy
The series of seminars and training sessions called Financial Academy
represent a higher level of the training and educational system. It
is designed as a model of an extension education to experienced
professionals who have already gone through a range of educational
activities, as well as practice. Among other things, as part of the Financial
Academy our consultants participate in seminars dedicated to practical
financial mathematics, advanced investment, share trading, financial
derivatives, business, communication and presentation skills, deeper
product knowledge, image and lifestyle. Our consultants also take part
in seminars aimed at personality growth. In 2010 the world renowned
instructor Brian Tracy gave lectures for the first time in the Czech Republic
exclusively to the Broker Consulting co-workers and their guests.
Management Academy
In Broker Consulting, everyone with sufficient ambition for the position
can become a manager who is able to support this ambition by their
professional results. The Management Academy courses are put
together in a manner allowing every potential manager to gain sufficient
information with respect to how to lead a team, how to make it grow
and effectively help it reach its goals. The educational series with strong
attention to work experience also concerns other related areas, which
affect the process of building a team where people enjoy spending their
time, in an effective and an active manner.
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Naše služby
Our Services

OK Finanční pl án

OK Financial Pl an

Finanční plánování bylo i v roce 2010 jednoznačně nejžádanější
službou ze strany klientů. V oblasti soukromých financí patří
k nejhodnotnějším službám vůbec. Společnost Broker Consulting
nadále inovovala jedinečnou on-line aplikaci, která na základě
posouzení klientovy finanční situace, jeho vztahu k riziku
a stanovení jeho dlouhodobých i krátkodobých cílů dokáže za
použití propracované metodiky navrhnout postupy, jak těchto
cílů prostřednictvím moderních finančních produktů dosáhnout.
Na konci roku 2010 byl dokončen vývoj druhé verze finančního
plánu, který je určen pro řešení jednodušších případů finančního
plánování. Za pomoci finančního plánu dokážeme najít řešení,
jak dosáhnout finanční nezávislosti. Podle našich zkušeností má
90 % lidí možnost do 20 až 25 let přestat pracovat a přitom si
udržet stávající životní úroveň.

Financial planning was clearly a service most frequently required
by clients also in 2010. It is considered to be one of the most
privileged services in the field of private finance at all. The
company Broker Consulting continued to innovate a unique
on-line application that based on the client’s financial situation
assessment, his relation to the risk, and his long-term and short-term
objectives determination, is able to propose procedures, applying
pre-elaborated methodology, how to achieve the objectives by
the means of up-to-date financial products. At the end of 2010,
a development of the plan of the second version was completed
that is intended to solve the simplest financial planning cases.
Applying a financial plan, we are able to find a solution how to
reach financial independence. In our experience, 90 % of people
have a possibility to stop working in the period of 20 to 25 years,
and still keep their current standard of living.

Myšlenka finančního plánování a komplexního přístupu k penězům
stojí na vrcholu současné nabídky v oboru finančních služeb.
Z finančního plánu získá klient tyto informace:
 Jak uspořádat své finance s ohledem na potřeby, cíle a aktuální
i očekávanou rodinnou situaci.
 Jak dlouho bude trvat cesta k dosažení jeho cílů za použití
navržených postupů.
 Jaké finanční produkty jsou v jeho situaci optimální, kdy je
vhodné uzavírat smlouvy, v jakých intervalech a v jakých částkách
je vhodné s ohledem na cíle a rizikový profil využít investiční
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The idea of financial planning and complex approach to money
is a top of the current offer in the field of financial services.
Information acquired by the client from
the Financial Plan:
 How to arrange his finance with regards to the needs,
objectives, and current as well as suggested family situation.
 How long does it take to reach his objectives while applying
the proposed procedures.
 What financial products are optimal in his situation, when it
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produkty a také získat peníze od státu pomocí státem dotovaných
finančních produktů.
 Jak reagovat na změny v životě, aniž by bylo ohroženo
dosažení stanovených cílů.
 Jak ochránit svůj majetek před vlivy výkyvů ekonomiky.
Součástí OK Finančního plánu jsou také služby OK Spoření,
OK Bydlení, OK Renta a OK Zabezpečení.
OK Spoření
Mít peníze v dostatečné výši a včas, to je hlavním cílem
programu OK Spoření. Preferovaným cílem klientů Broker
Consulting je uspořit peníze dětem na studium nebo na
start do života. Díky efektivnímu zhodnocování finančních
prostředků v programu OK Spoření ušetří značné sumy.
Není výjimkou, že náklady na splnění finančního cíle klesnou
v důsledku správného spoření na polovinu. U půjček úroky lidé
platí. Díky OK Spoření ale úroky získávají. Jen u spořicích účtů
pro ně získáváme průměrně o 2 % vyšší úrok. Nezměníme cenu
finančních cílů, které naši klienti mají. Dokážeme k nim ale najít
výrazně úspornější cestu.
OK Bydlení
Když se lidé rozhodují, jak financovat své nové bydlení, stojí
před nelehkým úkolem začlenit vysoký úvěr do měsíčního
rozpočtu. Rozsáhlý trh navíc vyžaduje, aby se žadatel o úvěr
vyznal ve všech administrativních a právních krocích, které s
pořízením nemovitosti a úvěru souvisí. Lidé většinou hledají
takový úvěrový produkt, který splní jejich požadavky na způsob
čerpání, zároveň bude levný a v závislosti na příjmech dostupný.
Služba OK Bydlení pomáhá lidem, aby zvolili správné řešení
a zároveň minimalizovali své starosti. OK Bydlení využívají také
ti, kteří již úvěr na bydlení mají, ale chtějí dosáhnout na lepší
podmínky.
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is suitable to enter into agreements, what objectives, and what
amounts are suitable for the investment products to be used with
regard to the objectives and risk profile, and, further, to acquire
money from the government by the means of the government
supported financial products.
 How to respond to changes in the life and not threaten any
defined objective achieving.
 How to protect one‘s property from economic fluctuation
impacts.
The OK Financial Plan comprises also services titled OK Saving,
OK Housing, OK Rent and OK Security.
OK Saving
The main OK Saving Program objective is to have sufficient money
in time. To save money to children for their study or life start is a
preferred objective of clients of Broker Consulting. Due to efficient
financial means capitalization in the OK Saving program, they save
significant amounts. It is no exception when cost for a financial
objective meeting falls down to the half due to proper saving.
People pay interests at loans. However, due to the OK Saving,
they gain the interests. We gain for them the interest higher by
2 % in average in saving accounts. We shall not change a price
of financial objectives of our clients. However, we are able to
find a substantially cheaper way to them.
OK Housing
When people decide how to finance their new housing, they
face a far from easy task how to involve high credit in their
monthly budget. Moreover, a large market requires a credit
applicant to be acquainted with all administrative and legal
procedures related to the property acquisition and credit
gaining. Most usually, people search for a credit product that
fulfils their drawing requirements, simultaneously being also

OK Renta
Existuje cesta, jak přestat pracovat už po oslavě padesátých
narozenin a přitom si finančně nepohoršit? Ano, renta. Jde
o pravidelný příjem, který ovšem není závislý na pracovní činnosti.
Generuje ho dlouhodobě vytvářený finanční majetek ve vhodně
rozloženém investičním portfoliu. Ve vyspělých státech je
běžné, že lidé nejsou odkázáni na nízké penze od státu a během
svého života na finanční svobodu (rentu) dosáhnou. Finanční
konzultanti Broker Consulting pomáhají klientům vytvořit finanční
majetek efektivním, ale dostatečně bezpečným způsobem.
Průzkumy ukazují, že většina klientů Broker Consulting může
na finanční rentu dosáhnout již po 20 až 25 letech vytváření
finančního majetku. OK Renta je pro lidi cestou k vyřešení otázky,
jak financovat důchod, a to bez obav o výši státního důchodu.
OK Zabezpečení
Život nepřináší vždy jen radost. Existují situace, které znamenají
komplikace a stojí peníze. I v těchto chvílích se mohou klienti –
rodiny i jednotlivci – na finančního konzultanta Broker Consulting
plně spolehnout. OK Zabezpečení je program, který přináší do
domácích rozpočtů klid a jistotu, že budou mít prostředky pro
překonání náročných životních etap. Například když jim živel zničí
domov, nechtěně někomu způsobí škodu nebo přijdou zdravotní
komplikace. Právě zajištění je u našich klientů nejžádanějším
programem v rámci OK Finančního plánu. Vhodná pojištění
a rezervotvorné produkty jsou používány s ohledem na cenu, ale
i servis a služby, které finanční instituce poskytují.
OK Optimalizace zaměstnaneckých výhod
V rámci poměrně křehkého hospodářského oživení hledá
řada firem způsoby, jak více motivovat své zaměstnance, ale
zároveň nezvýšit své náklady či dokonce finance ušetřit. Jednu
z cest, kterou využívají, je odměňování pomocí mimoplatových
výhod ve formě příspěvků do finančních produktů. Služba

cheap and available depending on their income. The service
OK Housing helps the people to choose a proper solution and,
simultaneously, minimize their worries. The OK Housing is also
used by those ones who have already entered into housing credit
agreements; however, they wish to achieve better conditions.
OK Rent
Is there any chance how to stop working as soon as following
a celebration of the fiftieth birthday and still not to worse
one’s financial situation? Yes, it is; a rent. It is a periodic income
that, however, does not depend on working activities. It is
generated by long-term established financial assets in a suitably
distributed investment portfolio. People in advanced countries
are commonly not depended on low pensions by the government
and they are able to reach financial freedom (rent) during their
lives. Financial consultants of Broker Consulting assist their
clients to create financial property in the efficient, however, still
sufficiently safe way. Based on surveys, most clients of Broker
Consulting are able to reach a financial rent already after 20 to
25 years of financial property creation. The OK Rent is a method
for people how to solve their pension funding without any fear
regarding a government pension amount.
OK Security
The life does not bring always just a pleasure. There are some
situations that mean complications and require money. Also in
such cases, clients – families and individuals – can fully rely on
their financial consultant of Broker Consulting. The OK Security
is a program bringing the convenience and certainty in family
budgets providing them with financial means to overcome
demanding living stages. For example, when a natural disaster
damages their home, unwillingly causing a loss to somebody
of them, or in case of health complications. It is rightly the
security that is the most frequently required program by our
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OK Optimalizace zaměstnaneckých výhod, která je určena
korporátní klientele, pomáhá najít ty nejlepší možnosti využívání
daňových výhod v souladu s potřebami a požadavky každého
zaměstnavatele.

clients within the OK Financial Plan. Suitable insurances and
reserve generating products are used with regard to a price,
however, also with regard to services provided by the financial
institutions.

Co služba Optimalizace zaměstnaneckých výhod
firmám nabízí?
 Navržení nejvhodnějšího způsobu využití finančních produktů
v jejich personální politice. Dokážeme vytvořit motivační a stabilizační
zaměstnanecké programy s využitím daňových zvýhodnění nebo
jiné speciální kombinované programy.
 Úsporu času, a to díky našim zkušenostem a propracovaným
postupům při zavádění personálních programů i nových benefitů
a při komunikaci s finančními institucemi.
 Snížení administrativní zátěže spojené se zavedením
zaměstnaneckých programů.
 Garanci jistoty, že budou firemní prostředky vynaloženy do
kvalitních a efektivních finančních produktů.
 Poskytnutí nezávislého poradenství vedení firem i jejich
zaměstnancům, včetně servisu i pro další finanční služby
a produkty.
 Vhodnou komunikační strategii vůči zaměstnancům.

OK Employee’s Fringe Benefits Optimization
Within a relatively fragile economic revitalization, a great number
of companies try to find ways how to motivate their staff,
however, simultaneously not to increase their cost, or even save
their money. One of ways they utilize is remuneration by fringe
benefits in form of financial product contributions. The service
titled OK Employee’s Fringe Benefits Optimization intended to
corporate clientele helps to find the best possibilities how to
utilize tax allowances in accordance with particular needs and
requirements of any employer.

Jaké jsou výhody zavedení benefitů pro zaměstnavatele?
 Motivace zaměstnanců
 Stabilizace zaměstnanců
 Snížení mzdových nákladů
 Zajištění rizik
 Daňové zvýhodnění
Jaké jsou výhody zavedení benefitů pro zaměstnance?
 Bonus - navýšení platu o příspěvek zaměstnavatele
 Jistota zajištění osobních rizik
 Daňové zvýhodnění
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What does the OK Fringe Benefits Optimization
service offer to corporate bodies?
 We propose the most efficient application of financial products
in their human resources policy. We are able to create motivation
and stabilization employees‘ programs applying tax allowances
or other special combined programs.
 Time saving due to our experience and well-elaborated
procedures in implementation of human resources programs
and benefits, as well as in communication with financial
institutions.
 Decrease in your administrative burden related to the
implementation of the employee’s program.
 Guaranty of the certainty that corporate means are invested
in top quality and efficient financial products.
 Provision of independent consultancy to corporate
management and its staff, including other financial services
and products.
 Suitable communication strategy against the employees.

Co nabízí firmám spolupráce s Broker Consulting?
 Uplatňování individuálního přístupu
Při jednání s firmami vždy respektujeme konkrétní potřeby a
požadavky firmy, včetně její firemní kultury. Každá společnost
je vnitřní strukturou jedinečná, ať už jde o velikost, ziskovost,
počet zaměstnanců či obor činnosti. Podle těchto okolností
volíme své postupy.
 Důraz na ekonomický přínos
Navržená řešení vycházejí z důkladné analýzy vstupních informací
a jsou sestavena tak, aby bylo dosaženo optimálního využití
daňových výhod s co nejvyšším ekonomickým, sociálním a
personálním přínosem pro firmu.
 Prováděcí strategie a následný servis
Podle zvolené strategie a časového plánu a podle dohody s
vedením probíhají další jednání již individuálně s jednotlivými
zaměstnanci. Nedílnou součástí našich služeb pro firemní klientelu
je dlouhodobé zajištění technického a metodického servisu a
následná péče.

What are advantages arising from implementation of
fringe benefits for employers?
 Motivation of employees
 Stabilization of employees
 Labor cost decrease
 Risks security
 Tax preferences
What are advantages arising from implementation of
fringe benefits for employees?
 Bonus – salary increase by the employer‘s contribution
 Certainty of personal risks security
 Tax preferences
What are corporate fringe benefits offered from the
cooperation with Broker Consulting?
 Individual approach application
We shall respect particular needs and requirements of the company
including its corporate culture in any negotiations with it. Each
company is a unique internal structure, whether in terms of its
size, profitability, number of employees, or business. Therefore,
our procedures are based rightly on such circumstances.
 Emphasis on economic benefits
The proposed solutions are based on thorough input information
analyses formed to achieve the optimum tax allowance application
with as high economic, social and personnel benefits for the
company as possible.
 Implementation strategies and subsequent services
Depending on a chosen strategy and time schedule, and, further,
according to the agreement with management, further negotiations
only take place individually with particular employees. Long-term
technical and methodological services followed by subsequent
care form integral parts of our services.
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Členství v USF

Membership in the USF

Broker Consulting, a. s., stála roku 2006 u zrodu Unie společností
finančního zprostředkování a poradenství – USF. Neziskové profesní
sdružení právnických a fyzických osob podnikajících na území
České republiky v oblasti finančního poradenství a zprostředkování
má tři hlavní cíle:
 Trvale zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb v finančním
poradenství a zprostředkování .
 Spoluvytvářet vhodné legislativní prostředí pro podnikání
v tomto oboru.
 Pomáhat se správnou aplikací legislativních změn do pracovních
postupů členských společností.
Členství v USF je pro naše klienty zárukou důsledného dodržování všech legislativních i etických pravidel platných v oboru
finančního poradenství. Našim spolupracovníkům dává členství
jistotu, že budou vždy mít optimální informace o legislativních
otázkách a že pracují ve firmě, která zřetelně deklaruje zájem
o kvalitu služeb.
Spolupracovníci Broker Consulting jsou aktivními členy jednotlivých komisí, pracovních sekcí, ale i představenstva tohoto profesního sdružení a prostřednictvím USF se podílejí i na připomínkových řízeních Ministerstva financí České republiky a České
národní banky při tvorbě nových předpisů.
Našimi zástupci v rámci USF jsou:
 Petr Hrubý – předseda Rady USF
 Pavel Matoušek – člen představenstva USF, člen pracovní
sekce pojišťovnictví
 Martin Novotný – člen sekce pojišťovnictví
 Jan Šimek – člen sekce investic
 Linda Fejtková – členka sekce hypotečních úvěrů
 Jan Lener – člen komise pro média a marketing
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The company Broker Consulting, a. s. is one of underwriters of the
Union of Companies Allied in Financial Intermediary and Consultancy – USF that was established in 2006.This non-profit professional alliance of legal entities and natural entities carrying business
at the territory of the Czech Republic in the field of financial consultancy and intermediary aims three objectives as follows:
 To improve permanently the quality of provided services in
the field of financial consultancy and intermediary.
 To participate in creation of a suitable legislative environment
for business in the respective branch.
 To contribute to proper application of legislative changes in
working procedures of member companies.
The USF membership is a guarantee for our clients of thorough
observance of any and all legislative as well as ethic rules valid in
the field of financial consultancy. The membership provides our
coworkers with the certainty to be always given optimum information on legislative issues, and to work in a company clearly
declaring its involvement in the quality of services.
The Broker Consulting coworkers are active members of particular
commissions and sections, as well as of the Board of Directors of this
professional alliance and, further, through USF, they participate also in
commentary proceedings of the Ministry of Finance of the Czech Republic and the Czech National Bank in new regulations development.
Our USF representatives are as follows:
 Petr Hrubý – Chairman of the USF Council
 Pavel Matoušek – Member of the USF Board of Directors,
member of the Insurance Section
 Martin Novotný – Member of the Insurance Section
 Jan Šimek – Member of the Investment Section
 Linda Fejtková – Member of the Mortgage Credit Section
 Jan Lener – Member of the Media and Marketing Commission
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Dobrý skutek
Good Deed

Chuť pomoci, víra ve význam dobročinnosti v moderní společnosti
a zájem o osudy druhých lidí spojily v roce 2005 společnost Broker
Consulting se společností Jágr Team, s. r. o. Výsledkem byl vznik
dobročinného občanského sdružení s příznačným názvem Dobrý
skutek.
Dobrý skutek zcela transparentně pomáhá lidem, kteří se ocitli
v tíživé situaci kvůli nepřízni osudu. Broker Consulting podporuje
občanské sdružení Dobrý skutek od počátku existence dotací
veškerých režijních nákladů, pronájmem prostor, poskytnutím
výpočetní techniky a finančními dary. Patrony Dobrého skutku
jsou takové osobnosti jako Miss ČR 2003 Lucie Křížková - Váchová
a jeden z nejlepších světových hokejistů Jaromír Jágr.
Jak Dobrý skutek pomáhal v roce 2010, shrnuje Barbora Hrubá,
předsedkyně sdružení:
„V roce 2010 bylo uspokojeno osmdesát tři klientů, z nichž osm
je zařazeno v programu Adopce Dobrého skutku. Tento program
hledá v řadách spolupracovníků Broker Consulting - a nejen zde pravidelné dárce, kteří přispívají každý měsíc zvolenému příjemci
konkrétní částkou. Celkem jsme pro potřebné získali 3 820 000 Kč.
Mezi obdarované bylo rozděleno bezmála 3 300 000 Kč. Zbylé
prostředky zůstaly na transparentním účtu jako rezerva pro další
žádosti, které bude potřeba přednostně uspokojit. Část prostředků
byla použita na minimální, leč nezbytnou režii sdružení.“
Broker Consulting byl v roce 2010 generálním partnerem charitativní
akce Golf pro Dobrý skutek, která se konala v Berouně. Výtěžek
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The willingness to help, the belief in the importance of charity
in the modern society and the interest in the destinies of others
brought together the companies of Broker Consulting and Jágr
Team, s. r. o. in 2005. The outcome was the establishment of an
unincorporated association with a characteristic name – Good
Deed (Dobrý skutek in Czech).
In an entirely transparent way Good Deed is dedicated to help
people who have found themselves in an unfortunate life
situation. Broker Consulting has been supporting the Good
Deed unincorporated association from the beginning of its
existence by funding all of its overhead expenses, renting of the
premises, providing computing technology and financial gifts.
The patrons of Good Deed are such personalities like Miss CR
2003 Lucie Křížková – Váchová and one of the world’s best ice
hockey players Jaromír Jágr.

přesáhl půl milionu korun oproti plánovaným 350 000 Kč. Dobrý
skutek participoval také na dalších pěti velkých golfových turnajích.
V porovnání s rokem 2009 se podařilo získat více dárců, více
pravidelných dárců a pomoci většímu množství klientů. Dobrý
skutek tak mohl i v roce 2010 úspěšně naplňovat své poslání.
Další informace o Dobrém skutku i o možnostech, jak dobré
skutky udělat, najdete na adrese www.dobryskutek.cz.

A portion of the resources was spent to cover the minimum but
essential overhead costs of the association.”
In 2010, Broker Consulting served as a general partner of the Golf
for Good Deed charity event, which took place in Beroun. The
proceeds exceeded half a million Czech Crowns as opposed to the
originally expected CZK 350,000. Good Deed also participated in
five other important golf tournaments. Compared to 2009, Good
Deed was able to attract a larger number of donators and more
regularly contributing donators, and to help a larger number of
clients. Good Deed was thus able to successfully continue fulfilling
its mission also in 2010.
For further information about Good Deed and options to perform
a good deed, please visit www.dobryskutek.cz.

Barbora Hrubá, the Chairwoman of the association sums up how
Good Deed helped in 2010:
“Eighty three clients were helped in 2010, of which eight are
enrolled in the Good Deed Adoption Program. This program seeks
regular donators among the Broker Consulting co-workers – but
not only among them – who make a monthly contribution of a
specific amount to a selected beneficiary. We collected a total
amount of CZK 3,820,000 to help those in need. Nearly CZK
3,300,000 were distributed among the donees. The remaining
resources were kept in a transparent account as a reserve for the
upcoming applications that will need to be taken care of urgently.
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Vývoj obchodu v roce 2010

Business Development in 2010
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Komentář obchodního ředitele

A COMMENTARY BY THE CSO

Broker Consulting stabilizoval svou pozici na trhu finančního
poradenství. Rok 2010 se nesl ve znamení oživení výkonnosti
světové i domácí ekonomiky. Z velkých otřesů minulých let se
vzpamatovával finanční svět, který v krizi utrpěl značnou
ztrátu důvěry i likvidity. Novým problémem se stala
zadluženost států. Do konce roku 2010 nebylo
jasné, jestli se některým státům, například Řecku,
podaří problémy veřejných rozpočtů vyřešit.
Česká republika těmto obtížím vzdorovala
velmi dobře. To byl základ pro další zdravý
vývoj oblasti finančního poradenství. Tento
specifický trh se ale začal velmi intenzivně
diferencovat. Spotřebitelé více tíhli ke komplexním
službám a dlouhodobé spolupráci v oblasti
finančního plánování. Lépe rozlišovali nezávislé služby
a „jednobarevné zprostředkování“. Vyhledávali nezávislá
porovnání finančních produktů, zejména v oblasti pojištění
a financování bydlení. Krize poskytla příležitost oddělit spotřebiteli
poptávané služby od méně užitečných nabídek. Tento trend byl
patrný již v minulých letech, v roce 2010 ovšem rapidně zesílil.

Broker Consulting Stabilized Its Position in the Market of Financial
Consultancy. The year 2010 can be characterized by global and
domestic economy revival. The financial world that suffered
significant losses in the trust and liquidity in the course
of the crisis was recovering from its huge shocks in
previous years. The states indebtedness became a
new problem. Till the end of 2010, it was not clear
whether some states, such se Greece, would be
able to solve the public budget problems. The
Czech Republic overcomes the problems very well.
It was a base for a further sound development
in the field of financial consultancy. However,
this specific market became to differentiate very
intensively. Consumers more frequently preferred
complex services and long-term cooperation in the field
of financial planning. They distinguished better independent
services and “plain color intermediation“. They sought after
independent comparisons of financial products, particularly in
the field of insurance and housing funding. The crisis provided
an opportunity to segregate services demanded by consumers
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Služby naší společnosti a přístup našich konzultantů jednoznačně
uspěly. Stabilní vývoj obchodu umožnil uskutečnit a dokončit
některé inovace v naší společnosti, které budou mít pozitivní vliv
na vývoj v obchodu v následujících letech. Jednalo se zejména
o inovace v oblasti vzdělávání, služby OK Finanční plán a novou
Eurokariéru pro naše spolupracovníky.
Situace na kapitálových trzích
Akciové trhy vstupovaly do roku 2010 po poměrně dynamickém
růstu v roce 2009 v dobré kondici, ačkoliv důvěra z předchozích
„býčích let“ (před krizí) vymizela a investoři postupovali spíše
opatrně. Výrazně oslabena byla stále také důvěra drobných
investorů. Právě ti nejčastěji využívají naše služby. V průběhu
roku se však situace zlepšovala a akciové trhy zaznamenávaly
pouze obvyklou volatilitu (rozkolísanost). Například americký
index DJIA za celý rok vzrostl o 11 %, což odpovídá průměrnému
zhodnocení akciových trhů v dlouhodobém horizontu. Český
index PX vynesl investorům necelých 10 %. Potvrzovalo se
pravidlo, že akciové trhy předbíhají vývoj reálné ekonomiky
s průměrně půlročním předstihem. V létě a na podzim z reálné
ekonomiky (zejména ze zámoří) přicházely převážně pozitivní
výsledky a makroekonomická data. Pro trh finančního poradenství
jsou pozitivní výsledky trhů důležité a jsou jednou z příčin růstu
objemu zprostředkovaných investic. Pro spotřebitele, kteří
využívají služeb společnosti Broker Consulting, však tato čísla
nejsou tak významná, jak by se mohlo na první pohled zdát.
Finanční plánování spotřebitelům řeší zejména dlouhodobé
strategické finanční cíle, investiční horizonty trvají většinou déle
než pět let, častokrát i více než 20 let. Navíc mnoho investic není
jednorázových, ale klienti investují na doporučení finančního plánu
pravidelně. Úkolem finančních konzultantů je pomoci klientům
najít takovou investiční strategii, která je nejlépe provede situací
na trzích po celou dobu trvání investice. Výkonnost investice
v jednom roce nehraje zásadní roli.
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from less effective offers. This trend had been evident already
in previous years; however, it became dramatically stronger in
2010. Services provided by our Company as well as approaches
by our consultants unambiguously succeeded. A stabilized
business development enabled to implement and complete some
innovation in our Company that will have a positive influence on
the business development in next years. This particularly means
innovations in the field of education, services in the OK Financial
Plan, and new Eurocareer for our colleges.
Situation in the Capital Markets
Share markets entered the year 2010 after a relatively dynamic
growth in 2009 in a good condition, although the trust from
previous “beefy years“(prior to the crisis) disappeared, and
investors were more careful. Also the trust of retail investors
was still significantly ruined. They are rightly those ones who
use our services most frequently. However, the situation was
improving in the course of the year, and share markets indicated
only usual volatility. For instance, the US index DJIA increased by
11 % for the whole year that corresponds to the average share
market improvement in a long-term horizon. The Czech index
PX yielded almost 10 % to investors. The rule proved true that
share markets advanced the development of real economy with
a half of year advancement in average. Mostly positive results
and macroeconomic data regarding real economy (especially
from overseas) came in the summer and in the autumn. Positive
market results are important for a financial consultancy market
being one of causes of the growth in the volume of procured
investments. However, the figures are not so much important
for consumers utilizing the services of the company Broker
Consulting as they could seem to be at the first sight. Financial
planning solves especially long-term strategic financial targets
of consumers; investment horizons take usually more than five
years, frequently also more than 20 years. In addition, many

Situace na trhu práce
Po zhoršení ekonomické situace v roce 2008 došlo zákonitě
k růstu nezaměstnanosti. Ta oproti stavu před krizí zůstala dle
údajů Českého statistického úřadu poměrně vysoká a blížila se
dokonce hranici 10 %. Skutečnost, která negativně ovlivnila
obchod napříč všemi sektory národního hospodářství, byla pro
nás pozitivním jevem. Na trhu práce se v průběhu roku uvolňovalo
mnoho zajímavých uchazečů o práci včetně top manažerů
a pracovníků středního managementu (zejména z finančního
sektoru), kteří v průběhu roku našli vhodnou pracovní příležitost
v naší společnosti. Za celý rok 2010 přijal Broker Consulting do
základního vzdělávacího systému a zapracování celkem 796
uchazečů o práci finančního konzultanta. Nejsilnějším měsícem
byl srpen, kdy přibylo 93 spolupracovníků.

Příčiny úspěchu Broker
Consulting na českém trhu
Úspěšnost našeho modelu a služeb v roce křehkého hospodářského
růstu způsobilo správné zaměření na dvě oblasti, které se v mnoha
bodech prolínají:
 Poskytnutí špičkového zázemí pro naše spolupracovníky.
 Porozumění tomu, jak zákazníci nakupují naše služby, správné
zacílení našich služeb a realizace projektů zaměřených na naše
klienty.
Poskytnutí špičkového zázemí pro spolupracovníky
Firemní kultura a zázemí, které mohou spolupracovníci využít,
zásadním způsobem ovlivňují kvalitu i dosaženou kvantitu poskytnutých služeb. Proto jsme se na tuto oblast zaměřili prioritně
a realizovali následující projekty:
 Efektivnější způsob zapracování konzultantů a manažerů

investments are not short-term but clients invest periodically
based on a financial plan recommendation. A task of financial
consultants is to help the clients to find an investment strategy
that will accomplish them best through the market situation for
the whole investment term. The investment efficiency does not
play a principal role in a single year.
Situation in the Labor Market
As a matter of course, the impaired economic situation in
2008 resulted into the unemployment growth. Based on
the Czech Statistical Office data, it continued to be relatively
high compared to the situation prior to the crisis, reaching
almost a border of 10 %. The fact that adversely impacted the
business cross-wide all national economy sectors was a positive
phenomenon for us. Many interesting job applicants had been
released in the course of the year, including top managers
and middle level management workers (particularly from
the financial sector) who found suitable opportunities in our
Company. Broker Consulting adopted totally 796 job applicants
for a position of financial consultant in the basic instructional
and training system during the whole year 2010. August, when
93 coworkers were adopted, was the strongest month.

Causes of the Broker Consulting
Success in the Czech Market
The success of our model and services in the year of the fragile
economic growth was a result of a proper focus on two fields
intersecting each other in many items:
 Top background providing to our coworkers.
 Understanding a way the customers purchase our services,
proper targeting of our services and implementation of client
oriented projects.
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včetně inovací ve vzdělávacím systému a systému práce
 Inovace aplikace OK Finanční plán a spuštění Základního
finančního plánu pro jednodušší obchodní případy
 Síť OK Finančních center a jejich regionální marketingová
podpora
 Exkluzivní seminář světoznámého školitele Briana Tracyho
 Realizace inovace kariérního systému pod názvem Eurokariéra
Efektivnější způsob zapracování konzultantů
a manažerů
Pro zapracování vysokého množství příchozích spolupracovníků
jsme připravili třístupňový vzdělávací systém. Ten umožňuje
rychle nabýt potřebné know-how a využít jej v praxi. Rok 2010
jsme věnovali optimalizaci zacílení našich seminářů a tréninků
směrem ke snazší využitelnosti v praxi a také směrem k vyšší
kvalitě našich služeb s následným pozitivním vlivem na hospodářské
výsledky. Vzdělávací systém samozřejmě využívají také naši
stávající spolupracovníci, kteří také díky němu mohou úspěšně
procházet kariérou.
Prvním stupněm vzdělávacího systému je Finanční abeceda. Úvodní
blok seminářů je určen pro nově příchozí spolupracovníky. Ti získají
základy obchodních dovedností, produktové informace, znalost
finančního plánování i potřebné legislativní minimum. Školení je
zakončeno zkouškou a úspěšným vyřešením případové studie.
Druhý stupeň vzdělávací ho systému se jmenuje Finanční akademie.
Tento model nadstavbového vzdělávání je určen pro zkušené
odborníky. Účastník si může vybrat z katalogu seminářů, který
zahrnuje produktovou, dovednostní a rozvojovou řadu.
Výběr z katalogu seminářů (příklady):
 Produktová řada
• Základy finanční matematiky
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Top Background Providing to Our Coworkers
The corporate culture and background available to coworkers
influence substantially the quality and achieved quantity of
provided services. That is why we focused on this field as a priority,
implementing the projects as follows:

•
•
•

•

 More efficient way in training for consultants and managers
including innovations in the instructional and training system
and work system
 Innovation of the OK Financial Plan application, and implementation
of the basic Financial Plan for simple business cases
 Network of OK Financial Centers and their regional marketing
support
 Exclusive seminar by a globally recognized lecturer Brian Tracy
 Implementation of innovation of a career system titled
Eurocareer

•

More Efficient Method of Consultants and
Managers Training
We prepared a three-level instructional system to train a high
number of nee coworkers. It enables to gain quickly a necessary
know-how and apply it in practice. We dedicated the year 2010
to optimize targeting of our seminars and trainings to their easier
practical use as well as to advanced quality of our services with
a subsequent positive influence to economic results. Of course,
the instructional system is utilized also by our current coworkers
who are able, also due to this system, to continue successfully
their careers.
The Financial Alphabet is the first level of the instructional system.
The introductory section of seminars is intended to new coworkers.
They acquire basic business skills, product information, knowledge
of financial planning, and necessary legislation minimum. The

•

•
•
•
•
•

Pokročilé investování
Základy obchodování s cennými papíry
Finanční deriváty
Dovednostní řada
Obchodní dovednosti (námitky, techniky uzavření obchodu,
emoce v prodeji apod.)
Komunikační dovednosti (typologie, vyjednávání, řeč
těla atd.)
Prezentační dovednosti (příprava prezentace, rétorika
apod.)
Rozvojová řada
Finanční svoboda
Specializované semináře vedené špičkovými českými či
zahraničními lektory
Bezpečná jízda (škola smyku)
Silvova metoda
Image, životní styl…

Produktová školení a specializace zakončené certifikací mají
na starosti členové firemního analytického týmu, kteří mimo
jiné pravidelně publikují své odborné komentáře v tisku anebo
vystupují v televizi.
Třetím stupněm je Manažerská akademie, která systematicky
připravuje uchazeče na praktické zvládnutí manažerských činností.
Vzdělávání manažerů je založeno na praktických zkušenostech
přednášejících lektorů z řad úspěšných manažerů obchodních
skupin a vedoucích pracovníků obchodu. Cílem manažerské
akademie je vychovat manažery, kteří koučováním provedou svůj
tým kariérou Broker Consulting.
Inovace aplikace OK Finanční plán a spuštění
Základního finančního plánu
Úspěšná aplikace OK Finanční plán, která výrazně ulehčuje

training is completed by an examination and successful case
study solution.
The second level of the instructional system is titled Financial
Academy. This model of upgrade education is intended to
experienced specialists. A participant can choose from a catalogue of
seminars consisting of product, skills and development ranges.
Options provided in the catalogue of seminars
(examples):
 Product range
• Basics of financial mathematics
• Advanced investing
• Basic security trading
• Financial derivates
 Skills level
• Trading skills (objections, trade conclusion techniques,
emotions in sale, etc.)
• Communication skills (typologies, negotiations, body
language, etc.)
• Presentation skills (presentation development, rhetoric,
etc.)
 Development range
• Financial freedom
• Specialized seminars conducted by top Czech or foreign
lecturers
• Safe driving (A School of Breakaway)
• Silvus‘s method
• Image, life style…
Product trainings and specializations completed by certification
are in charge of members of the corporate analytic team that,
inter alia, periodically publish their specialized commentaries in
press, or appear at TV.
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konzultantům přípravu optimálního řešení pro klienty, prošla
během roku několika vylepšeními. Vývojový tým reagoval na
potřeby klientů i našich spolupracovníků. Zároveň se postupným
získáváním zkušeností ukázalo, že u jednodušších obchodních
případů byl OK Finanční plán méně efektivní z hlediska času
zpracování i plné přehlednosti pro naše zákazníky. Na tuto
skutečnost jsme koncem roku reagovali spuštěním Základního
finančního plánu. Pro méně komplikované obchodní případy se
ihned stal ideálním řešením.
Síť OK Finančních center a jejich regionální
marketingová podpora
Finanční centra představují jeden ze základních stavebních kamenů
úspěchu našich spolupracovníků. OK Finanční centrum je místem,
které vytváří výborné pracovní prostředí, jež je motivační pro
konzultanty a zároveň navozuje pocit důvěry a komfortu klientů.
V roce 2010 poskytla centrála společnosti svým spolupracovníkům
provozujícím klientská centra příspěvek na financování lokálních
a regionálních kampaní.
Exkluzivní seminář světoznámého školitele Briana
Tracyho
Seminář předního experta na obchodní a manažerské dovednosti
Briana Tracyho proběhl 24. 11. 2010 v Praze. Vedle obchodních
témat hovořil autor desítek bestsellerů také o zvládání vlastního
času. Bylo to poprvé, kdy tento světový motivátor, který své knowhow předal již v 50 státech světa, vystoupil v České republice.
Díky mimořádnému významu akce o této události informovala
také česká média.
Inovace kariérního systému pod názvem Eurokariéra
V období 2005 - 2009 se efektivita našeho obchodu zvýšila 2,5krát.
Za tímto zvýšením stojí a/ růst průměrné mzdy v ČR o 29,7 %,
b/ obecný nárůst odměn za zprostředkování finančních produktů
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The third level is titled Management Academy that systematically
prepares candidates to practical application of managerial activities.
The training for managers is based on practical experience of
teaching lecturers from a range of successful managers of business
teams and top business executives. The aim of the Management
Academy is to train managers leading their team in form of
couching through the Broker Consulting career.
Innovations in the Application of the OK Financial
Plan and Implementation of the Basic Financial Plan
A successful application of the OK Financial Plan that
significantly facilitates the consultants their preparation
of optimal solutions for clients passed through several
improvements in the course of the year. A development
team responded to the needs of clients and our coworkers.
Simultaneously, successive experience gaining proved the
OK Financial Plan to be less efficient in some simple business
cases in terms of processing time and full transparency for
our customers. At the end of the year, this fact was reflected
by our Basic Financial Plan launching. It became an immediate
ideal for less complicated business cases.
Network of OK Financial Centers and Their Regional
Marketing Support
Financial centers represent one of fundamental building stones
of success of our coworkers. The OK Financial Center is a place
that provides outstanding work environment motivating the
consultants and, simultaneously, evoking a feeling of trust
and comfort of clients. In 2010, the corporate headquarters
provided its coworkers operating client centers with a
contribution for local and regional campaigns funding.
Exclusive Seminar by World-Known Brian Tracy
A seminar by a top expert for business and managerial skills, Brian

o 31,1 % a c/ inovace firemních obchodních postupů a nástrojů.
Ty měly na růst efektivity 44% vliv.
V návaznosti na tyto skutečnosti jsme v roce 2010 přistoupili k inovaci
kariérního systému Broker Consulting. Protože šlo o významnou
změnu, bylo nutné celý rok věnovat novinkám zvýšenou péči
a zejména pomáhat spolupracovníkům s orientací v novém
kariérním řádu. Eurokariéra, jak byl tento systém pojmenován,
poskytuje širší možnosti pro naše spolupracovníky a také prostor
pro ještě vyšší finanční ohodnocení. Z pohledu společnosti se tak
jedná o důležitou konkurenční výhodu.
Projekty zaměřené na naše klienty
Marketingová a public relations kampaň
Naši klienti a potenciální klienti nás mohli poznat a najít díky:
 Megaboardům a bigboardům s motivem ohnivého koně
a sloganem „Zkroťte své osobní finance“. Tato outdoorová kampaň
byla součástí dlouhodobého strategického záměru profilovat
společnost Broker Consulting jako specialistu na osobní a rodinné
finance. V roce 2010 se díky příspěvku centrály do kampaně mohli
zapojit i provozovatelé klientských center.
 Více než třiceti klientským centrům v korporátním designu
umístěným v centrech měst nebo městských částí. V procesu
budování sítě prémiových obchodních míst máme jednoznačně
vedoucí postavení na českém poradenském trhu.
 Článkům a komentářům v tisku i televizním vystoupením.
Celkově jsme se za rok 2010 objevili v médiích více než 1500krát
a stali se tak nejcitovanější firmou v našem oboru. Naším cílem je,
aby veřejnost poznala úlohu nezávislých finančních konzultantů
a dokázali je rozpoznat. Na podzim zaujala veřejnost reality show
s názvem „Mizí vám prachy“, která byla připravena ve spolupráci
s redakcí webu Peníze.cz a jejíž výsledky byly publikovány i v dalších

Tracy, took place on 24. 11. 2010 in Prague. In addition to business
themes, the author of tens of bestsellers gave a lecture on one’s
own time management. It was for the very first time when this
world-known motivator presenting his know-how already in 50
countries all over the works, appeared in the Czech Republic. Due
to its extraordinary importance, the event was informed about
also in the Czech mass media.
Innovations of the Career System titled Eurocareer
In the period of 2005 – 2009, our business efficiency was increased
2.5times. This increase was based on a/ the average salary
growth by 29.7 % in the Czech Republic, b/ general increase in
remuneration for financial products broking by 31.1 %, and c/
innovations in corporate business procedures and tools. Their
contributed to the efficiency growth by 44%.
In relation to the mentioned facts, in 2010 we approached to
innovation of the Broker Consulting career system. Since it was a
significant change, it was necessary to pay enhanced attention to
news during the whole year and, particularly, to assist coworkers in
their orientation in the new career system. The Eurocareer, as the
system was named, provides broader options for our coworkers
as well as space for still higher financial awarding. Thus, in terms
of the Company view, it is the important competitive benefit.
Projects Focused on Our Clients
Marketing and Public Relations Campaign
Our clients and potential clients could become aware of us and
find us thanks to:
 Mega-boards and big-boards with a motif of a fire-horse and
slogan “Break your personal finance“. This outdoor campaign was
a part of a long-term strategic project to profile the company
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internetových médiích. Čtenáři mohli zblízka poznat příběhy
několika rodin a také přínos, který pro jejich domácí hospodaření
znamenala spolupráce s finančním konzultantem.
OK Finanční plán jako hlavní služba pro klienty
V posledních třech letech se výrazně mění motivace zákazníků
při řešení finančních otázek. Více se orientují na finančním trhu
a poptávají nezávislé finanční poradenství. Ukázalo se, že řešení
finančních otázek prostřednictvím jedné finanční skupiny může
způsobit škody, jež mohou mít až katastrofální důsledky.
Financování bydlení
Ačkoliv krizí poznamenaný hypoteční trh v České republice v roce
2010 vyrostl jen o necelých 15 %, objem zprostředkovaných úvěrů
našimi hypotečních specialisty vykázal dynamické navýšení o 61
%. Výsledný objem úvěrů spojených s financováním bydlení dosáhl
v roce 2010 čísla 2,1 miliardy korun. Lidé upřednostnili komplexní
a velmi osobní přístup našich hypotečních konzultantů a možnost
softwarového porovnání nejvýhodnějších možností financování
bydlení dostupných na trhu.
Vývoj nových produktů
V roce 2010 jsme společně s našimi produktovými partnery
pokračovali v trendu vývoje nových produktů a v inovacích stávajících
produktů. Byla představena například Evropská penze Premium.
Tento nový produkt zahrnuje navíc zproštění od placení v případě
ztráty zaměstnání, bonus za bezeškodní průběh, bonus z vratky
poplatků, pojištění právní ochrany rodiny, zvýhodněné příspěvky
zaměstnavatele bez poplatků z mimořádného pojistného, čtyři
výběry za rok zdarma nebo možnost uložit investované prostředky
do garantovaného fondu.
Naším cílem je snižovat poplatky pro klienty, zajistit jim vyšší výnos
bez vlivu na standardní výši odměňování pro naše konzultanty.
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Broker Consulting as a specialist for personal and family finance.
Thanks to the headquarters contribution in 2010, the campaign
could be involved also by operators of client centers.
 More than thirty client centers in the corporate design situated
in town centers or town districts. We keep a leading position in
the process of premium business units’ network building in the
Czech consultancy market.
 Articles and commentaries in mass media and TV performances.
In 2010, we appeared in mass media more than 1500times, thus
becoming the most frequently quoted company in our branch.
Our aim is the public awareness and recognizing of a role of
independent financial consultants. In the autumn, the public was
involved in a reality show titled “Your dough disappears“ that was
prepared in cooperation with a redaction of the web Peníze.cz,
and which results were published also in other internet media.
Readers had a chance to become acquainted in details with stories
of several families, as well as a contribution for their domestic
economy by cooperation with a financial consultant.
OK Financial Plan as the Key Service for Clients
A motivation of customers in financial issues addressing has
been significantly changed in the most recent three years. They
become better acquainted with the financial market demanding
independent financial consultancy. A solution of financial issues
through a single financial team proved a risk of losses causing
that could result into catastrophic consequences.

Jsme přesvědčeni, že služby nezávislého finančního konzultanta
a zvolená metodika prodeje jsou v nejlepším souladu s poptávkou
a aktuálními potřebami klientů. Ti mohou s přispěním našich
konzultantů a jimi zpracovaného OK Finančního plánu nejlépe
realizovat své cíle a plnit si své sny. Tyto skutečnosti jsou klíčovým
předpokladem k tomu, aby společnost Broker Consulting mohla
být stejně úspěšná i v následujících letech.

Vilém Podliska
obchodní ředitel a místopředseda představenstva

consultants and possibility of software comparison of the most
suitable housing funding options available in the market.
Development of New Products
In 2010, we, together with our product partners, continued in
the trend of new product development and innovation of existing
products. For instance, the European Pension Premium was
presented. This new product includes, inter alia, release of payment
in case of the employment loss, no loss progress bonus, returned
feeds bonus, insurance of legal family protection, advantaged
contributions by the employer without extraordinary insurance
premium fees, four free-of-charge drawings a year, or the option
to deposit invested means in a guaranteed fund.
Our target is to reduce fees to clients, provide them with increased
yields not impacting standard brokerage to our consultants. We
are sure the services provided by independent financial consultants
as well as the chosen sale methodology are in the best compliance
with a demand and current needs of clients. They can implement
their targets and meet their dreams as much as possible with a
contribution by our consultants and OK Financial Plan prepared by
them. These facts are a key precondition for the company Broker
Consulting to be successful also in the following years.
Vilém Podliska
CSO and Deputy Chairman of the Board of Directors

Financing the Housing
Although the mortgage market reflecting the crisis increased only
by about 15 % in the Czech Republic in 2010, a volume of credit
loans procured by our mortgage specialists indicated a dynamic
increase by 61 %. A resulting volume of credit loans related to
the housing funding reached CZK 2.1 milliard in 2010. People
preferred complex and much personal approach by our mortgage
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Struktura zprostředkovaného ročního obratu
v roce 2010 dle objemu prostředků*
Intermediary Annual Turnover Structure by the Financial
Resources Volume in 2010*

Finanční produkt
Financial product

B

Objem v tis. Kč
Volume in ths. CZK

A

Hypoteční úvěry
Mortgage credits

1 850 015

B

Investice
Investments

1 121 463

C

Neživotní pojištění
General insurance

D

Životní pojištění
Life insurance

E

Penzijní připojištění
Pension insurance

F

Stavební spoření
Building savings

362 635

G

Úvěry ze stavebního spoření
Building savings credit

130 985

H

Ostatní
Others

20 700

Celkem
Total

3 844 746

A

C
D

39 248

E

294 578
25 119

F

H

G

*dle metodiky Unie společností finančního zprostředkování a poradenství
*Based on the methodology of the Union of Financial Advisers and Intermediators
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Ekonomika společnosti v roce 2010
Company Economy in 2010
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Komentář ekonomického ředitele
k výsledkům

A Commentary on Results by the
cfo

 Informace o zásadních změnách
Rok 2010 byl v mnoha ohledech odlišný od předchozích let.
V průběhu celého roku jsme investovali nemalé finanční
prostředky i úsilí do vytvoření a stabilizace holdingového
uspořádání společností majetkově propojených
s Broker Consulting, a.s. Z ekonomického
hlediska se jednalo o investice, které přinesou
své výsledky v letech následujících. Zcela
zásadním krokem byla optimalizace řídících
a kontrolních mechanizmů v rámci celé skupiny
Broker Consulting a stabilizace nákladů.
V důsledku této optimalizace se podařilo udržet
náklady společnosti v podstatě na stejné úrovni,
jako v předchozím účetním období, resp. celkové
náklady snížit o 54 mil. Kč.

 Information on Key Changes
The year 2010 differed from previous years in many aspects. In
the course of the whole year, we invested significant financial
means also in the efforts aimed to establish and stabilize
a holding form of property interconnected companies
with Broker Consulting, a.s. In the economic point
of view, they are investments bringing their results
in following years. The optimization of managing
and control mechanisms within the whole
Broker Consulting Group and cost stabilization
were without any doubt a principal step. Due
to this optimization, we succeeded to keep the
Company cost in principle on the same level as in
the previous accounting period, or, in other words,
to reduce the total cost by CZK 54 mil.

Primárním cílem bylo vytvoření takové struktury, která umožní
v následujících letech bez zvyšování mzdových i celkových
nákladů společnosti efektivně řídit všechny společnosti,
které patří do holdingového uspořádání a současně zajistí
dosažení plánovaných výkonů. Jednalo se v zásadě o další etapu
plánovaných kroků, z nichž prvá část byla realizována již v roce
2009 a druhá pak v roce 2010.

A primary goal was to establish a structure that will enable to control
efficiently all companies within the holding and, simultaneously,
to guarantee planned production achievement in the following
years without any increase in the Company wage cost as well
as in its total cost. In principle, it was another stage of planned
steps which first part was implemented already in 2009, and the
second one in 2010.
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Akcionáři / Valná hromada
Shareholders / General meeting

Důsledné dodržování úsporných opatření pak vedlo k efek
tivnějšímu využívání lidských zdrojů i finančních prostředků
Společnosti. Mohli jsme tak pokračovat v realizaci předem
plánovaných kroků a změn, směřujících k dosažení strategických
cílů společnosti.

A thorough observance of saving measures resulted into more
efficient utilization of human resources as well as financial means
of the Company. We could continue the implementation of planned
steps and changes aimed to the Company strategic objectives
achievement.

Úspěšně byla realizována prvá etapa digitalizace dokumentů
a work flow. V současné době jsou veškeré písemnosti týkající
se smluvních vztahů digitalizovány. Stejně tak byl digitalizován
proces zpracování a schvalování účetních dokladů, tedy faktur,
objednávek a smluv. Jedním z důsledků digitalizace je nastavení
nadprůměrných bezpečnostních standardů ochrany majetku, dat
a know-how společnosti i osobních údajů klientů, a to na úroveň
odpovídající standardům finančních institucí.

The first stage of documents digitalization and work flow was
successfully implemented. At present, all written documents
regarding contractual relationships are digitalized. Further, also
a process of processing and approving of accounting documents,
i.e. invoices, orders and contracts, was digitalized. One of the
digitalization consequences is also setting of higher than average
safety standards for protection of Company property, data and
know how and personal data of clients on a level corresponding
to standards of financial institutions.

V druhé polovině roku 2010 byla založena společnost Broker
Expert, a. s., jejímž vlastníkem je Broker Consulting, a. s.
Zároveň byla založena ve Slovenské republice organizační složka
Broker Consulting, a. s. - Broker Consulting Data o. z. Součástí
holdingové struktury se stala také společnost Broker Consulting,
a. s., se sídlem v Bratislavě. Výsledkem realizovaných změn je
nová struktura holdingu Broker Consulting, a. s.
 Obecné účetní zásady
Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení
účetní závěrky k 31. 12. 2010 jsou následující:
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích
cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením
související. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč je
účtován přímo do nákladů. Dlouhodobý majetek nad 60 tis.
Kč je odepisován v souladu s ustanovením zákona o účetnictví
a zákona o daních z příjmů.

At the second half of 2010, the company Broker Expert, a. s. was
established owned by Broker Consulting, a. s. Simultaneously,
a business unit Broker Consulting, a.s. - Broker Consulting Data o. z.
was established in the Slovak Republic. The company Broker
Consulting, a. s., registered office in Bratislava, became a part of
the holding structure, too. A result of the implemented changes
is a new structure of the Broker Consulting, a. s. holding.
 General Accounting Principles
Methods of appraisal applied by the Company in the Financial State
ment compilation as to the date of 31. 12. 2010 are following:
Long-term Intangible Assets
Long-term intangible assets are appraised in their acquisition cost
comprising a purchase price and related cost. Long-term intangible
assets up to CZK 60 th. are accounted directly in cost. Long-term
intangible assets exceeding CZK 60 th. are depreciated in compliance
with a provision of the Act on Accounting and Income Tax Act.
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Long-term Tangible Assets
Long-term tangible assets are appraised in acquisition cost
comprising a purchase price and related cost. Their acquisition
cost is increased by technical appraisal.

Daňové odpisy majetku jsou rovny odpisům účetním.

Tax depreciations of assets equal to accounting depreciations.

Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč je účtován přímo do
nákladů. Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se oceňuje
v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady
s pořízením související. Je odepisován v souladu s ustanovením
zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

Long-term tangible assets to CZK 40 th. are accounted directly in
cost. Long-term tangible assets exceeding CZK 40 th. are appraised
in acquisition cost comprising a purchase price and related cost.
They are depreciated in compliance with a provision of the Act
on Accounting and Income Tax Act.

Ocenitelná práva
Nepeněžitý vklad oceněný znalcem, který byl vložen do základního
kapitálu společnosti v ceně znalcem stanovené. Odpisy ocenitelných
práv jsou pouze odpisy účetní a byly stanoveny na dobu 100 let.

Valuable Rights (Patents, Licenses and Know-How)
Other than monetary investments appraised by an expert
invested in the registered capital of the Company of a price
determined by the expert. Depreciations of valuable rights are
only accounting depreciations and they were determined for a
period of 100 years.

Akciová společnost je povinna vytvořit rezervní fond v roce, ve
kterém poprvé dosáhne zisku, a to ve výši 20 % čistého zisku, ne
však více než 10 % základního kapitálu. V dalších letech vytváří
rezervní fond ve výši 5 % čistého zisku až do výše vytvoření 20 %
základního kapitálu. Takto vytvořené zdroje lze použít pouze na
úhradu případné ztráty.

Receivables
Receivables are appraised by their nominal values. The Company
created adjustments to the receivables in the amount of
CZK 3,939.000.

Cizí zdroje
Dlouhodobé a krátkodobé závazky jsou vykazovány ve jmenovitých
hodnotách.

Pohledávky
Pohledávky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou. Společnost vytvořila oproti pohledávkám opravné položky ve výši 3 939 000 Kč.
Nárůst pohledávek je dán nárůstem obratu společnosti.
Finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na
bankovních účtech. Majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným
vlivem se oceňují pořizovací cenou.
Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceněny v průměrných pořizovacích
cenách. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení
včetně nákladů s pořízením souvisejících.
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Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti je vykazován ve výši zapsané
v Obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni. Případné
zvýšení, nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí
valné hromady, které by nebylo zapsáno v Obchodním rejstříku,
se vykazuje jako změny základního kapitálu. Vklady přesahující
základní kapitál se vykazují jako emisní ážio. Ostatní kapitálové
fondy společnost vytváří dle svého uvážení.

Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách,
které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.
Náklady na technické zhodnocení zvyšují jeho pořizovací cenu.

The growth in receivables is related to the growth in turnover
of the Company.
Financial Assets
Short-term financial assets consist of valuables, cash and Bank
accounts. Ownership interests with decisive and substantial
influences are appraised by purchase prices.

Společnost vytváří rezervní fond v souladu s Obchodním zákoníkem
v platném znění na základě rozhodnutí valné hromady. Rezervní
fond může být použit výhradně na úhradu ztráty.

Stejně tak jsou ve jmenovitých hodnotách vykazovány krátkodobé
i dlouhodobé úvěry.
Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o re
zervách a rezervy na ztráty v případech, kdy lze s vysokou mírou
pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení
věcné a časové souvislosti.
Finanční a operativní leasing
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové

Inventory
The purchased inventory is appraised in average acquisition cost.
The acquisition cost of the inventory comprises its purchase cost
and related cost.
Equity Capital
A registered capital of the Company is reported in the amount
entered in the Commercial Register kept by the Regional Court
in Pilsen. Any registered capital increase or decrease subject to
a decision by a general meeting not entered in the Commercial
Register is reported as a change in the registered capital. Investments
exceeding the registered capital are reported as share premiums.
Other capital funds are created by the Company at its option.
The Company creates a reserve fund in accordance with the Commercial Code in the effective wording subject to a decision by a general
meeting. The reserve fund can only be used for a loss covering.
A joint-stock company is obliged to create a reserve fund in the
year in which it achieves a profit for the first time, particularly in
the amount of 20 % of its net profit, however, not more than
10 % of the registered capital. In next years, it creates a reserve
fund in the amount of 5 % of a net profit till reaching 20 % of
the registered capital. Resources created in this way can only be
used for potential losses covering.
Liabilities
Long-term and short-term liabilities are reported in nominal values. Shortterm and long-term credits are reported in nominal values, as well.
The Company creates legal reserves in the meaning of the Act
on Reserves, and reserves for losses in cases when title, amount
and performance term can be most probably determined while
following material and time relations.
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 Dlouhodobý majetek
a) Dlouhodobý nehmotný majetek (tis. Kč)
splátky do nákladů. V případě finančního leasingu společnost
aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy
smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky
nájemného hrazené předem se časově rozlišují.
Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých
korunách s použitím kurzu vyhlášeném ČNB v den uskutečnění
účetní operace. Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty
se účtují do nákladů nebo do výnosů běžného období.
Účtování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady se účtují do období, s nímž věcně a časově
souvisí, tj. časově rozlišené.
Výnosy za prodej zboží jsou tvořeny ze 100 % prodejem reklamních
předmětů, označených logem společnosti.

Financial and Operative Leasing
The Company accounts leased assets by including the leasing
installments in cost. In case of financial leasing, the Company
activates a particular leased assets value at the leasing agreement
termination and purchase option application. Leasing installments
paid in advance are accrued.
Foreign Exchange Operations
Assets and liabilities acquired in foreign currencies are appraised in
Czech Crowns applying the exchange rate declared by the Czech
National Bank as to the date of the accounting operation. Executed
and not executed foreign exchange operations are accounted in
current expenses or revenues.
Revenues and Expenses Accounting
Revenues and expenses are accounted in a period they are
objectively and timely related to, i.e. accrued.

 Long-term assets (CZK ths.)
a) Long-term intangible assets (CZK ths)

pořizovací cena

software
ochranné známky
ostatní DNM
nedokončený
Nehmotný Majetek

Acquisition cost
Počáteční
stav

Přírůstky

Úbytky

Konečný
stav

9 198

849

0

10 047

105 048

0

0

105 048

1 625

2 940

65

4 500

Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných
položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke
dni sestavení účetní závěrky známy.
Dary
Společnost v účetním období roku 2010 poskytla dary v celkové
hodnotě 1 248 289,- Kč, přičemž se jednalo zvláště o dary
občanskému sdružení Dobrý skutek o. s. Tyto dary jsou určeny pro
charitativní účely a pro zajištění činnosti občanského sdružení.
 Zásoby
Zásoby v hodnotě 2 872 tis Kč jsou tvořeny výhradně reklamními
předměty společnosti označenými jejím logem a propagačními
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Revenues from goods consist in 100 % of sale of promotional
articles labeled by the Company logo.
Revenues from the main operation consist of commissions from
financial institutions for intermediation of insurances, investments,
mortgage credits and building savings.

Donations
The Company provided donations of a total amount of CZK
1, 248, 289.-, especially regarding donations to the unincorporated
association Dobrý skutek o. s. (The Good Deed) in the accounting
period of 2010. The donations are intended to charity purposes
and the unincorporated association operation providing.

decrements

final
status

9 198

849

0

10 047

105 048

0

0

105 048

1 625

2 940

65

4 500

1 432

2 172

3 604

0

1 432

2 172

3 604

0

117 303

5 961

3 669

119 594

total 2010

117 303

5 961

3 669

119 594

celkem 2009

114 702

2 601

0

117 303

total 2009

114 702

2 601

0

117 303

Úbytky

Konečný
stav

initial
status

increments

decrements

final
status

7 413

1 356

0

8 769

18 682

882

0

19 564

oprávky

software
ochranné známky
ostatní DNM

Accumulated amortization
Počáteční
stav

Přírůstky

7 413

1 356

0

8 769

18 682

882

0

19 564

software
trade marks
other intangibles

868

432

65

1 235

868

432

65

1 235

Celkem 2010

26 963

2 670

65

29 568

total 2010

26 963

2 670

65

29 568

celkem 2009

23 330

3 634

0

26 964

total 2009

23 330

3 634

0

26 964

b) Dlouhodobý hmotný majetek (tis. Kč)

b) Long-term tangible assets (CZK ths.)
Acquisition cost

Počáteční
stav

Přírůstky

Úbytky

Konečný
stav

budovy, haly
a stavby

2 735

0

0

2 735

samostatné věci
movité

8 929

5 610

582

initial
status

increments

decrements

final
status

buildings, halls
and constructions

2 735

0

0

2 735

13 957

individual movable
assets

8 929

5 610

582

13 957

low value tangible
assets

346

0

56

290

other tangibles

916

341

154

1 103

2 448

3 761

6 209

0

drobný hmotný
majetek

346

0

56

290

jiný dhm

916

341

154

1 103

2 448

3 761

6 209

0

nedokončený
hmotný majetek

The Company debits creation of reserves and adjustments to
cover all risks, losses and devaluations known as to the date of
the Financial Statement compilation.

other intangibles
intangible assets
in proggress

increments

Celkem 2010

pořizovací cena

Výnosy z hlavní činnosti jsou tvořeny provizemi od finančních
institucí za zprostředkování pojištění, investic, hypotéčních úvěrů
a stavebního spoření.

software
trade marks

initial
status

pozemky

tangible assets
in proggress
land

51

0

0

51

51

0

0

51

Celkem 2010

15 425

9 712

7 001

18 136

total 2010

15 425

9 712

7 001

18 136

celkem 2009

11 188

5 613

1 376

15 425

total 2009

11 188

5 613

1 376

15 425

initial
status

increments

decrements

final
status

oprávky

budovy, haly
a stavby
samostatné věci
movité
drobný hmotný
majetek

depreciations
Počáteční
stav

Přírůstky

Úbytky

Konečný
stav

57

77

0

134

buildings, halls
and constructions

57

77

0

134

7 614

individual movable
assets

6 291

1 905

582

7 614

346

0

56

290

53

664

0

717

6 291

1 905

582

346

0

56

290

low value tangible
assets

53

664

0

717

other tangibles

Celkem 2010

6 747

2 646

638

8 754

total 2010

6 747

2 646

638

8 754

celkem 2009

5 524

1 224

0

6 039

total 2009

5 524

1 224

0

6 039

jiný dhm
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a vzdělávacími materiály. Jedná se výhradně o zboží, které
společnost prodává.
 Pohledávky
Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné,
byly v roce 2010 vytvořeny opravné položky na základě
individuálního posouzení pohledávek po lhůtě splatnosti.
Opravné položky k pohledávkám vyjadřují přechodné snížení
jejich jmenovité hodnoty. Zákonné opravné položky jsou
tvořeny v souladu se zákonem o rezervách.

 Receivables
Adjustments to outstanding receivables considered to be doubtful were
created in 2010 based on individual assessment of overdue receivables.
Adjustments to receivables express their temporary nominal value
decrease. Legal adjustments are created in accordance with the
Act on Reserves.

Nejvýznamnější část pohledávek tvoří pohledávky z obchodního styku, přičemž se jedná především o pohledávky za
obchodními partnery z titulu hlavní podnikatelské činnosti
společnosti. Zbývající část pohledávek je tvořena pohledávkou
za státními institucemi, krátkodobě poskytnutými zálohami
mandatářům společnosti a zálohami poskytnutými dodavatelům energií a tepla.

Trade receivables are the most significant part of receivables,
most frequently representing business partners’ receivables due
to the main business operation of the Company. A remaining part
of receivables consists of state institutions receivables, short-term
provided advance payments to Company mandatories, and advance
payments provided to power and heat suppliers.

Jiné pohledávky v celkové výši 23 264 tis. Kč – jedná se
především o poskytnuté půjčky podnikům ve skupině.

Other receivables in a total amount of CZK 23,264 th. – they are
mostly loans provided to the Group companies.

Společnost eviduje v rozvaze také zálohy na daň z příjmů
právnických osob v celkové výši 17 054 tis. Kč zaplacených
v roce 2010.

The Company Balance Sheet registers also advance payments
for corporate tax income in the amount of CZK 17, 054 th. paid
in 2010.

změny na účtech opravných položek
zůstatek

k 31. 12. 2009

zákonné op
Ostatní OP
Celkem 2010
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 Inventory
The inventory in the amount of CZK 2, 872 th. consists exclusively of
the Company promotional articles labeled by its logo and educational
materials. It regards exclusively the goods sold by the Company.

2 618

changes on adjustments accounts

tvorba
opravné
položky

zúčtování
opravné
položky

1 831

509

zůstatek

balance

k 31. 12. 2010

3 939

505

0

505

0

3 123

1 831

1 014

3 939

on 31. 12. 2009

legal adjustments
OTHER ADJUSTMENTS
total 2010

2 618

adjustment
generation
1 831

adjustment
settling
509

balance

on 31. 12. 2010

3 939

 Ostatní aktiva
Ostatní aktiva jsou tvořena náklady příštích období. Celková
hodnota těchto ostatních aktiv činí 864 tis. Kč.

 Other Assets
Other assets consist of deferred expenses. A total value of these
assets equals CZK 864 th.

Celková výše finančních prostředků na běžných účet společnosti
činila 6 520 tis. Kč.

A total amount of financial means on the Company current
accounts amounted CZK 6,520 th.

 Cizí zdroje
Z celkové hodnoty cizích zdrojů k 31. 12. 2010 ve výši 92 927 tis.
Kč, jsou nejvýznamnější částí závazky z obchodních vztahů ve
výši 58 298 tis. Kč. Většinu z nich tvoří závazky vůči mandatářům
za zprostředkovatelskou činnost za měsíc prosinec 2010 a tyto
byly uhrazeny do konce následujícího měsíce, tj. ve splatnosti.
Závazky vůči dodavatelům jsou hrazeny ve splatnosti.

 Liabilities
From the total amount of liabilities in the amount of CZK 92,927 th.
to the date of 31. 12. 2010, trade payables of CZK 58,298 th. are
their most significant part. Most of them are represented by payables
to mandatories for intermediary activities provided in December
2010, and they were covered till the end of the following month, i.e.
in their due terms. Payables to suppliers are covered in their due terms.

Závazky vůči zaměstnancům ve výši 2 132 , závazky ze sociálního
zabezpečení a zdravotního pojištění ve výši 1 054 tis. Kč,
vykazované k 31. 12. 2010, jsou ze zúčtování mezd za měsíc
prosinec 2010 a byly ve splatnosti uhrazeny do konce měsíce
následujícího.

Payables to employees in the amount of CZK 2, 132 th., social
security and health insurance payables in the amount of CZK
1,054 th., reported to 31. 12. 2010, follow from the December
2010 wages accounting, and were covered till the end of the
next month.

Rezervy na daň z příjmů právnických osob činily k 31. 12. 2010
7 700 tis. Kč.

Reserves for the corporation income tax amounted CZK 7,700 th.
as to the date of 31. 12. 2010.

Společnost čerpala k 31. 12. 2010 bankovní úvěry ve výši
17 481 tis. Kč.

The Company made use of credit loans in the amount of CZK
17,481 th. as to the date of 31.12.2010.

Společnost měla k 31. 12. 2010 v evidenci následující bankovní
úvěr (v tis. Kč):

Following Bank credit loans were registered for the Company as
to the date 31.12.2010 (in CZK th.):

úvěry
banka

loans
termín
splatnosti

úroková
sazba

úvěrový
limit

částka

bank

due day

interest
rate

credit limit

amount
drawn

505

0

505

0

Raiffeisenbank

06/2011

2,97 % p.a.

25 000

15 112

Raiffeisenbank

06/2011

2,97 % p.a.

25 000

15 112

3 123

1 831

1 014

3 939

Raiffeisenbank

06/2012

2,43 % p.a.

35 000

2 369

Raiffeisenbank

06/2012

2,43 % p.a.

35 000

2 369
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 Daň z příjmů
Společnost v roce 2010 zaúčtovala rezervu na daň z příjmů ve
výši 7 700 tis. Kč Důvodem zaúčtování této rezervy je, že účetní
jednotka sestavuje účetní závěrku před sestavením řádného
daňového přiznání.
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 Income Tax
In 2010, the Company accounted the Income Tax reserve in the
amount of CZK 7, 700 th. A reason of the reserve accounting is
that the accounting unit compiles a financial statement prior to
the ordinary tax return compilation.

 Leasing
Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém neúčtuje
na rozvahových účtech. Majetek společnosti najatý formou
operativního leasingu k 31. 12. 2010 – nájemné v roce 2010
činilo 4 191 tis. Kč.

 Leasing
The Company has leased long-term assets not accounted in the
Balance Sheet accounts. The Company assets acquired in form
of operative leasing as to 31. 12. 2010 – leasing installments
equaled CZK 4, 191 th. in 2010.

Společnost nemá najatý majetek formou finančního leasingu.

The Company has no assets acquired in form of financial leasing.

 Vývoj počtu zaměstnanců
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2010 byl 54,37.

 Staff number development
An average full-time equivalent was 54.37 in 2010

 Informace o spřízněných osobách
Společnost poskytla v průběhu roku 2010 zálohy a půjčky
spřízněným osobám v celkové výši 23 264 tis. Kč.

 Information on Allied Persons
In the course of 2010, the Company provided advance payments and
loans to allied persons in a total amount of CZK 23, 264 th.

 Podíly
Společnost má podíly v následujících společnostech:

 Business Shares
The Company has business shares in the companies as follows:

Broker Consulting, a. s.
Pribinova 25, Bratislava, Slovenská republika
Broker Consulting Data o. z.
Pribinova 25, Bratislava, Slovenská republika
Broker Expert, a. s. – Jiráskovo nám. 2, Plzeň

Broker Consulting, a. s.
Pribinova 25, Bratislava, Slovak Republic
Broker Consulting Data o. z.
Pribinova 25, Bratislava, Slovak Republic
Broker Expert, a. s. – Jiráskovo nám. 2, Pilsen

 Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady – Tomáš Paur
Člen dozorčí rady – Jiří Brabec
Člen dozorčí rady – Jiří Čejka

 Supervisory Board
Chairman of the Supervisory Board – Tomáš Paur
Member of the Supervisory Board – Jiří Brabec
Member of the Supervisory Board – Jiří Čejka

 Údaje o odpovědných osobách
Osoba odpovědná za účetní závěrku:
Ing. Pavel Matoušek, ekonomický ředitel a člen představenstva
Osoba odpovědná za ověření účetní závěrky:
HZ Plzeň spol. s r. o., č. osvědčení 219
Ing. Michael Ledvina, auditor, č. osvědčení 1375
Osoba odpovědná za zpracování daňového přiznání:
Ing. Juliána Matoušková, daňový poradce, č. osvědčení 4134
 Čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v této výroční zprávě
odpovídají skutečnosti a žádné okolnosti a skutečnosti, které by
mohly ovlivnit správné posouzení společnosti nebyly opomenuty,
nebo zkresleny.

 Data on Responsible Persons
Person responsible for the Financial Statement:
Ing. Pavel Matoušek, CFO and Member of the Board of
Directors
Person responsible for the Financial Statement auditing:
HZ Plzeň spol. s r. o., License No. 219
Ing. Michael Ledvina, auditor, License No. 1375
Person responsible for the Tax Return processing:
Ing. Juliána Matoušková, Tax Advisor, License No. 4134
 Statutory Declaration
I faithfully declare the data stated herein correspond to the
facts, and any circumstances and facts potentially affecting a
proper assessment of the Company were neither neglected nor
misrepresented.

V Plzni dne 15. 6. 2011
Pilsen, 15. 06. 2011
Pavel Matoušek
CFO and Member of the Board of Directors

Pavel Matoušek
ekonomický ředitel a člen představenstva
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rozvaha aktiva (bilance)

54

v celých tisících Kč

Označení

AKTIVA

A

B

Běžné účetní období
Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Assets

Netto
4

A

B

296 063

42 261

253 802

264 698

B.

Dlouhodobý majetek

141 623

38 322

103 301

99 016

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

119 594

29 568

90 026

90 339

B.I.3.

Software
Ocenitelná práva

B.I.6.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

B.II.1.

Pozemky

ths. czk

identification

AKTIVA CELKEM

B.I.4.

balance sheet - assets (long form)

Minulé úč.
období

264 698

B.

fixed assets

141 623

38 322

103 301

99 016

B.I.

intangible assets

119 594

29 568

90 026

90 339

1 278

1 785

B.I.3.

Software

85 484

86 366

B.I.4.

Valuable rights

4 499

1 235

3 264

756

B.I.6.

Other intangible fixed assets

0

0

0

1 432

B.I.7.

Intangible fixed assets under construction

18 136

8 754

9 382

8 677

B.II.

Tangible fixed assets

51

0

51

51

B.II.1.

land

B.II.6.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

B.II.7.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

0

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

3 893

B.III.1.

Podíly v ovládaných a řízených osobách

3 893

C.

Oběžná aktiva

net
4

253 802

8 769

Stavby

net
3

42 261

19 564

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

correction
2

296 063

10 047

B.II.2.

gross
1

prior year

total assets

105 048

B.II.3.

current year

10 047

8 769

1 278

1 785

105 048

19 564

85484

86 366

4 499

1 235

3 264

756

0

0

0

1 432

18 136

8 754

9 382

8 677

51

0

51

51

2 735

133

2 602

2 678

B.II.2.

Buildings

14 247

7 904

6 343

2 637

B.II.3.

Machinery, equipment, vehicles, furniture and fixtures

1 103

717

386

863

B.II.6.

Other tangible fixed assets

0

0

2 448

B.II.7.

Tangible fixed assets under construction

0

0

3 893

0

B.III.

Long-term financial assets

3 893

0

3 893

0

B.III.1.

Subsidiaries

3 893

153 576

3 939

149 637

164 545

C.

Current assets

2 735

133

2 602

2 678

14 247

7 904

6 343

2 637

1 103

717

386

863

0

0

2 448

0

3 893

0

0

3 893

0

153 576

3 939

149 637

164 545

C.I.

Zásoby

2 872

0

2 872

2 927

C.I.

Inventory

2 872

0

2 872

2 927

C.I.5.

Zboží

2 872

0

2 872

2 927

C.I.5.

Goods

2 872

0

2 872

2 927

C.II.

Dlouhodobé pohledávky

4 737

0

4 737

2 368

C.II.

Long-term receivables

4 737

0

4 737

2 368

C.II.7.

Jiné pohledávky

4 737

0

4 737

2 368

C.II.7.

other receivables

4 737

0

4 737

2 368

C.III.

Krátkodobé pohledávky

138 341

3 939

134 402

131 398

C.III.

Short-term receivables

138 341

3 939

134 402

131 398

C.III.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

86 342

3 939

82 403

78 448

C.III.1.

Trade receivables

86 342

3 939

82 403

78 448

C.III.2.

Pohledávky - ovládající a řídící osoba

12 415

0

12 415

12 415

C.III.2.

receivables to group companies with majority control

12 415

0

12 415

2 364

17 061

0

17 061

15 939

C.III.6.

Due from state - tax receivables

17 061

0

17 061

15 939

4 489

0

4 489

4 963

C.III.7.

Short term advances granted

4 489

0

4 489

4 963

C.III.6.

Stát - daňové pohledávky

C.III.7.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

C.III.8.

Dohadné účty aktivní

C.III.9.

Jiné pohledávky

2 401

0

2 401

4 514

C.III.8.

Estimated accrued revenues

15 633

0

15 633

25 170

C.III.9.

Other receivables

2 401

0

2 401

4 514

15 633

0

15 633

2 5170

C.IV.

Krátkodobý finanční majetek

7 626

0

7 626

27 852

C.IV.

Short term financial assets

7 626

0

7 626

27 852

C.IV.1.

Peníze

1 106

0

1 106

549

C.IV.1.

cash

1 106

0

1 106

549

C.IV.2.

Účty v bankách

6 520

0

6 520

27 303

C.IV.2.

Bank accounts

6 520

0

6 520

27 303

D.I.

Časové rozlišení

864

0

864

1 137

D.I.

Accruals

864

0

864

1 137

D.I.1.

Náklady příštích období

864

0

864

1 137

D.I.1.

Deferred expenses

864

0

864

1 137

55

rozvaha pasiva (bilance)
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v celých tisících Kč

balance sheet - total equit y & liabilities (long form)

ths. czk

Označení

PASIVA

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období

identification

total equity & liabilities

current year

prior year

a

b

5

6

a

b

5

6

total equity & liabilities

253 802

264 698

A.

equity

160 802

169 051

100 910

A.I.

Registered capital

100 910

100 910

100 910

100 910

A.I.1.

registered capital

100 910

100 910

1

1

A.II.

capital funds

1

1

1

1

A.II.1.

share premium (agio)

7 688

4 958

A.III.

Reserve funds, indivisible fund and other funds created from profit

PASIVA CELKEM

253 802

264 698

A.

Vlastní kapitál

160 802

169 051

A.I.

Základní kapitál

100 910

A.I.1.

Základní kapitál

A.II.

Kapitálové fondy

A.II.1.

Emisní ážio

A.III.

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

A.III.1.

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let

A.IV.1.
A.V.
B.

7 688

4 958

A.III.1.

legal reserve fund / indivisible fund

32 166

28 904

A.IV.

profit (loss) for the previous years

Nerozdělený zisk minulých let

32 166

28 904

A.IV.1.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

20 037

34 278

A.V.

Cizí zdroje

92 926

95 647

1

1

7 688

4 958

7 688

4 958

32 166

28 904

retained earnings for the previous years

32 166

28 904

profit (loss) of current period (+/-)

20 037

34 278

B.

liabilities

92 926

95 647

B.I.

Rezervy

7 700

10 800

B.I.

reserves

7 700

10 800

B.I.3.

Rezerva na daň z příjmů

7 700

10 800

B.I.3.

reserve for corporate tax income

7 700

10 800

B.II.

Dlouhodobé závazky

541

426

B.II.

Long-term payables

541

426

B.II.10.

Odložený daňový závazek

541

426

B.II.10.

Due to state - deferred taxes

541

426

B.III.

Krátkodobé závazky

67 204

60 394

B.III.

Short-term payables

67204

60 394

B.III.1.

Závazky z obchodních vztahů

58 298

50 672

B.III.1.

Trade payables

58 298

50 672

B.III.5.

Závazky k zaměstnancům

2 132

2 643

B.III.5.

Payables to employees

2 132

2 643

B.III.6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

1 054

878

B.III.6.

Payables to social security and health insurance

1 054

878

B.III.7.

Stát - daňové závazky a dotace

905

610

B.III.7.

Due to state - taxes and subsidies

905

610

B.III.8.

Krátkodobé přijaté zálohy

1 160

1 277

B.III.8.

Short-term advances received

1 160

1 277

B.III.10.

Dohadné účty pasivní

3 618

3 228

B.III.10.

Estimated accrued expenses

3 618

3 228

37

1 086

17 481

24 027

B.III.11.

Other payables

B.IV.

Bank loans

37

1 086

17 481

24 027

B.III.11.

Jiné závazky

B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

B.IV.1.

Bankovní úvěry dlouhodobé

2 369

2 369

B.IV.1.

Long-term bank loans

2 369

2 369

B.IV.2.

Krátkodobé bankovní úvěry

15 112

21 658

B.IV.2.

Short-term bank loans

15 112

21 658

C.I.

Časové rozlišení

74

0

C.I.

Accruals

74

0

C.I.2.

Výnosy příštích období

74

0

C.I.2.

Deferred revenues

74

0
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

58

v celých tisících Kč

Označení

text

číslo
řádku

a

b

C

skutečnost v účetnim období
sledovaném

minulém

1

2

I.

Tržby za prodej zboží

01

2 359

2 882

income statement / balance sheet - total equit y & liabilities (long form)

ths. czk
accounting period status

identification

text

row
no.

current year

prior year

a

b

C

1

2

I.

Revenues from goods

01

2 359

2 882

A.

Náklady vynaložené na prodané zboží

02

3 344

4 936

A.

cost of goods sold

02

3 344

4 936

+

Obchodní marže

03

-985

-2 054

+

Sale margin

03

-985

-2 054

II.

Výkony

04

531 052

550 092

II.

production

04

531 052

550 092

Revenues from own products and services

05

531 052

550 092

II.1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

05

531 052

550 092

II.1.

B.

Výkonová spotřeba

08

426 864

425 347

B.

Production consumption

08

426 864

425 347

Consumed material and utilities expenses

09

6 292

4 416

services

10

420 572

420 931

B.1.

Spotřeba materiálu a energie

09

6 292

4 416

B.1.

B.2.

Služby

10

420 572

420 931

B.2.

+

Přidaná hodnota

11

103 203

122 691

+

Added value

11

103 203

122 691

C.

Osobní náklady

12

63 986

58 675

C.

Personnel expenses

12

63 986

58 675

C.1.

Mzdové náklady

13

49 493

44 171

C.1.

wages and salaries

13

49 493

44 171

C.2.

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

14

2 564

5 137

C.2.

Remuneration of board members

14

2 564

5 137

C.3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

15

9 747

7 598

C.3.

Social security and health insurance expenses

15

9 747

7 598

C.4.

Sociální náklady

16

2 182

1 769

C.4.

Social expenses

16

2 182

1 769

D.

Daně a poplatky

17

142

293

D.

taxes and charges

17

142

293

E.

Depreciation of intangible and tangible fixed assets

18

5 315

4 857

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

18

5 315

4 857

Iii.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

19

83

204

Iii.

Revenues from disposals of fixed assets and materials

19

83

204

Revenues from disposal of fixed assets

20

83

204

III.1

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

20

83

204

III.1.

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

22

154

240

F.

Net book value of disposed fixed assets and materials sold

22

154

240

F.1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

23

154

240

F.1.

Net book value of disposed fixed assets sold

23

154

240

G.

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období (+/-)

25

816

1 491

G.

change in reserves and provisions relating to operations and in prepaid
expenses (specific-purpose expenses)

25

816

1 491

IV.

Ostatní provozní výnosy

26

-3 394

21 379

IV.

other operating revenues

26

-3 394

21 379

Other operating expenses

27

3 379

7 044

Operating profit (loss)

30

26 100

71 674

H.

Ostatní provozní náklady

27

3 379

7 044

H.

*

Provozní výsledek hospodaření

30

26 100

71 674

*

x.

Výnosové úroky

42

982

1 124

x.

Interest received

42

982

1 124

n.

Nákladové úroky

43

704

857

n.

Interest paid

43

704

857

xi.

Ostatní finanční výnosy

44

1 741

307

xi.

Other financial revenues

44

1 741

307

o.

Ostatní finanční náklady

45

346

488

o.

Other financial expenses

45

346

488

*

Finanční výsledek hospodaření

48

1 673

86

*

Profit (loss) from financial operations

48

1 673

86

q.

Daň z příjmů za běžnou činnost

49

7 736

17 166

q.

Income tax on ordinary income

49

7 736

17 166

q.1.

- splatná

50

7 621

17 169

q.1

- due

50

7 621

17 169

q.2

- deferred

51

115

-3

q.2.

- odložená

51

115

-3

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

52

20 037

54 594

**

Ordinary income

52

20 037

54 594

Extraordinary expenses

54

0

0

r.

Mimořádné náklady

54

0

0

r.

*

Mimořádný výsledek hospodaření

58

0

0

*

Extraordinary income

58

0

0

Profit (loss) of current accounting period (+/-)

60

20 037

54 594

Profit (loss) before tax (+/-)

61

27 773

71 760

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

60

20 037

54 594

***

****

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

61

27 773

71 760

****
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Zpráva nezávislého auditora

Independent Auditor‘s Report

Příjemce zprávy
Název:
Sídlo:
IČO:
Právní forma:

Recipient

Broker Consulting, a. s.
Jiráskovo náměstí 2, Plzeň
25221736
akciová společnost

Name:		
Registered office:
ID No.:		
Legal form:

Zpráva o auditu účetní závěrky

Report on audit of the financial statement

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Broker Consulting, a. s., která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2010, výkazu zisku
a ztráty za rok končící 31. 12. 2010 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných metod a další vysvětlující
informace. Údaje o společnosti Broker Consulting, a. s. jsou v příloze této účetní závěrka

We have performed audit of the attached financial statement of the company Broker Consulting, a. s. comprising of the balance sheet
as at 31. 12. 2010, profit and loss statement for the year ended 31. 12. 2010 and the annex to this financial statement which contains
description of essential methods applied and other explanatory information. Corporate data of the company Broker Consulting, a. s.
are listed in par. 1 of the Annex of the said financial statement.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán společnosti je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními
předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech,
mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito
předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní
závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce.
Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní
závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro
sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli
vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod,
přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku bez výhrad.

Výrok auditora

Responsibility of the Statutory Body of the Accounting Unit for the Financial Statement
Statutory body of the company is responsible for the preparation of the financial statement giving a fair and true view in compliance
with the Czech accounting regulations and for such internal audit system as it deems necessary for the preparation of the financial
statement so that it does not contain significant (material) incorrect information caused by fraud or error.

Auditor’s Responsibility
Our responsibility is to express, based on our audit, a statement regarding the financial statement. We have performed the audit in
compliance with the Auditors Act, international standards on auditing and related application clauses of the Chamber of Auditors
of the Czech Republic. In compliance with these regulations we are obliged to comply with the ethic requirements and to plan
the audit so that we could be reasonably certain that the financial statement does not contain any significant (material) mistakes.
The audit includes implementation of audit procedures to obtain evidentiary information about the sums and data presented in the
financial statement. Selection of the procedures depends on the auditor’s judgment, including the evaluation of risks of significant
(material) incorrectness of the data listed in the financial statement caused by fraud or error. In evaluating such risks the auditor assesses
the internal audit system relevant for the preparation of the financial statement giving a fair and true picture. The aim of such evaluation
is to propose suitable audit procedures, not to comment the efficiency of the internal audit system of the accounting unit. The audit
also includes assessment of suitability of the accounting methods applied, adequacy of accounting estimates made by the management
as well as assessment of the overall presentation of the financial statement.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, tj. aktiv a pasiv (finanční pozice)
společnosti Broker Consulting, a. s. k 31. 12. 2010 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření (finanční výkonnosti)
za rok končící 31. 12. 2010 v souladu s českými účetními předpisy.

We are convinced that the evidentiary information we obtained provide a sufficient and suitable basis for us to express our statement
without reservations.

V Plzni dne 27. 5. 2011

In our opinion the financial statement gives a true and fair view of the accounting, i.e. the assets and liabilities (financial
positions) of the company Broker Consulting, a. s. as at 31. 12. 2010, costs and proceeds of its economic operations (financial
performance) for the year ended 31. 12. 2010 in compliance with Czech accounting regulations.

Ing. Michael Ledvina
osvědčení o zápisu do
seznamu auditorů č. 1375
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Broker Consulting, a. s.			
Jiráskovo nám. 2, Plzeň
25221736
joint stock company

HZ Plzeň spol. s r.o.
Nepomucká 10, Plzeň
osvědčení o zápisu do seznamu
auditorských společností č. 219
Ing. Michael Ledvina – jednatel

Auditor’s statement

Plzeň, dated 27. 5. 2011
Ing. Michael Ledvina
Certificate on the Auditors‘
List Entry – No. 1375

HZ Plzeň spol. s r.o.
Nepomucká 10, Plzeň
Certificate on the Auditing
Companies‘ List Entry – No. 219
Ing. Michael Ledvina – Executive
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Obchodní partneři společnosti

Broker Consulting Business Partners

62

obchodní partneři
broker consulting

Broker consulting business
partners

• Penzijní fond České spořitelny, a. s.
• Penzijní fond Komerční banky, a. s.

Základem nezávislého finančního poradenství je široké portfolio
partnerských finančních institucí a jejich produktů. V roce 2010
jsme úzce spolupracovali se patnácti pojišťovnami, deseti penzijními
fondy, čtyřmi stavebními spořitelnami, deseti hypotečními ústavy
a dalšími sedmnácti bankami a investičními společnostmi. Před
zařazením každého nového subjektu do tohoto portfolia posuzujeme
nejen parametry každého jeho konkrétního finančního produktu,
ale také aktuální hospodářský výsledek jeho poskytovatele, jeho
historii a jeho přístup ke klientům. Neméně důležité je, abychom
se s danou finanční institucí shodovali i v základních etických
principech obchodu.

A broad portfolio of partnership financial institutions and their
products is a base of independent financial consultancy. In 2010,
we closely cooperated with fifthteen Insurance Companies, ten
Pension Funds, four Building Societies, ten Mortgage Institutions,
and other seventeen Banks and Investment Companies. Prior to
integration of any new entity in the mentioned portfolio, we assess
not only parameters of each of its particular financial product but
also current economic result of its provider, its history, and attitude
to clients. No less important for us is identify with a respective
financial institution also in key ethic business principles.


•
•
•
•

Stavební spořitelny / Building Societies:
Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.
Raiffeisen stavební spořitelna, a. s.
Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.
Wüstenrot - stavební spořitelna, a. s.


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Pojišťovna České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group
• Slavia pojišťovna a. s.
• UNIQA pojišťovna, a. s.


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banky poskytující hypotéku / Banks Providing Mortgages:
Česká spořitelna, a. s.
Československá obchodní banka, a. s.
Hypoteční banka, a. s.
Komerční banka, a. s.
LBBW Bank CZ, a. s.
mBank (BRE Bank S. A., organizační složka podniku)
Raiffeisenbank, a. s.
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
Volksbank CZ, a. s.
Wüstenrot hypoteční banka, a. s.

Pojišťovny / Insurance Companies:
AEGON Pojišťovna, a. s.
Allianz pojišťovna, a. s.
Amcico pojišťovna, a. s.
AXA pojišťovna, a. s.
Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
Česká pojišťovna, a. s.
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s.
Generali Pojišťovna, a. s.
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.
ING Životní pojišťovna N. V., pobočka pro Českou republiku
Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group


•
•
•
•
•
•
•
•

Penzijní fondy / Pension Funds:
AEGON Penzijní fond, a. s.
Allianz penzijní fond, a. s.
AXA penzijní fond, a. s.
ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člen skupiny ČSOB
ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., člen skupiny ČSOB
Generali penzijní fond, a. s.
ING Penzijní fond, a. s.
Penzijní fond České pojišťovny, a. s.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseq Investment Management, a. s.
C-QUADRAT Kapitalanlage AG
CYRRUS, a. s.
ČP INVEST investiční společnost, a. s.
Franklin Templeton Investments
HSBC Bank plc.
ING Bank N. V.
Investiční kapitálová společnost KB, a. s.
Pioneer Asset Management, a. s.
PIONEER GLOBAL FUNDS DISTRIBUTOR, LTD.
Pioneer investiční společnost, a. s.
SFM Group, o.c.p., a. s.

 Ostatní banky a investiční společnosti
/ Other Banks and Investment companies:
• AIG Funds Central Europe správ. spol., a. s.
• ATLANTIK finanční trhy, a. s.
• AXA Česká republika s. r. o.
• AXA investiční společnost, a. s.
• BNP Paribas
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Reference společnosti

References

 Firemní klientela
Jak velkým akciovým společnostem, tak i firmám střední či malé
velikosti jsou specialisté Broker Consulting partnery pro implementaci
personálních programů a nezávislými zprostředkovateli finančních
produktů pro poskytování mimoplatových výhod a zaměstnaneckých
benefitů. Napříč finančním trhem hledají bezpečné a výkonné
finanční produkty, do navrhovaných řešení promítají aspekty
daňového zvýhodnění a garantují, že firemní prostředky budou
vynaloženy efektivně a smysluplně. Příspěvky zaměstnavatelů
na penzijní připojištění či životní pojištění zaměstnanců se díky
práci konzultantů Broker Consulting stávají funkčním motivačním
a konsolidačním prvkem a do systému odměňování vnáší nezávislost
a profesionalitu.
Nezávislé poradenství Broker Consulting v oblasti zaměstnaneckých
příspěvků do finančních produktů, ale také v oblasti pojištění
firemního majetku využilo už bezmála 3 500 českých společností.
Za všechny jmenujme alespoň některé z nich:

•
•
•
•
•
•
•
•
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AESKULAP, s. r. o.
ALU KÖNIG FRANKSTAHL, s. r. o.
AstraZeneca Czech Republic, s. r. o.
BEST, a. s.
Daikin Industries Czech Republic, s. r. o.
East Bohemian Airport, a. s.
EUROBETON MABA, s. r. o.
GASTROKONCEPT, s. r. o.

 Corporate Clientele
Broker Consulting specialists act as partners in implementation of
personnel programs as well as independent brokers of financial
products in the field of emoluments and employee benefits
providing both to big joint-stock companies and medium-size
or small enterprises. They search for safe and efficient financial
products throughout the financial market, reflect tax allowance
aspects in suggested solutions, and guarantee that corporate
financial means are spent efficiently and purposefully. Thanks
to the work by the Broker Consulting specialists, contributions
of employers to additional pension insurance or life insurance of
employees become a functional motivation and consolidation
feature, bringing the independence and professionalism in the
remuneration system.

 Privátní klientela
Za celou dobu své existence poskytli konzultanti společností
finanční skupiny Broker Consulting svou službu více než 270
tisícům klientů. Tento počet nás řadí mezi nejvýznamnější
společnosti v našem oboru. Náš úspěch jsme postavili mimo
jiné na přesvědčení, že naší nejlepší referencí jsou spokojení
zákazníci, kteří pak doporučují naše služby dalším klientům. Také
proto naši konzultanti přistupují ke každému klientovi s nejvyšší
péčí, důsledně uplatňují individuální a diskrétní přístup a před
svým doporučením zvažují konkrétní situaci konkrétního klienta
a aktuální produktovou nabídku finančního trhu. Dosažené
výsledky ukazují, že se Broker Consulting vydal správnou cestou
a že profesionální a nezávislé finanční poradenství je perspektivní
a žádanou službou s vysokým potenciálem do budoucna.

 Private Clientele
Corporate consultants of the financial group Broker Consulting
have rendered their services to more than 270 thousand of
clients for a whole term of their existence. This number ranks
us in the most significant companies in our branch. Our success
is baaed, inter alia, also on the belief that satisfied customers
recommending our services to other clients are our best reference.
This is also why our consultants approach to each client with
their best care, thoroughly applying individual and confidential
approaches, considering a particular situation of a respective
client and current financial market product offer prior to their
recommendation providing. The achieved results demonstrate
that Broker Consulting has taken a proper way, and, further, that
professional and independent financial consultancy is a prosperous
and demanded service with a high potential to the future.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

The independent consultancy by Broker Consulting in the field
of employee contributions in financial products as well as in the
field of the corporate property has been used by almost 3 500
Czech Companies. Let’s mention at least some of them:
•
•
•
•
•
•
•
•

GEOSAN GROUP, a. s.
Heaton, a. s.
HÖNIG, s. r. o.
IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s. r. o.
Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a. s.
Jitona, a. s.
Lenovo Technology B.V.
Licon Heat, s. r. o.

LUCCO, a. s.
Mediclinic, a. s.
Město Litomyšl
METROPROJEKT Praha, a. s.
Oblastní nemocnice Kladno, a. s.
PANFLEX, s. r. o.
Peguform Composites, s. r. o.
Pike Electronic, s. r. o.

Promedica Praha Group, a. s.
Skloplast Moravia, s. r. o.
Stavební bytové družstvo Šumperk
SUDOP BRNO, s. r. o.
Thyssen Krupp Výtahy, s. r. o.
T-Mobile Czech Republic, a. s.
TRW Volant, a. s.
UNIPLAST, s. r. o.
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Kontaktní informace

Contact Information

CZ

SK

USF

Broker Consulting, a. s.
sídlo, centrála - Plzeň
Jiráskovo nám. 2
326 00 Plzeň
Tel.: +420 378 771 311
Fax: +420 377 010 504
E-mail: info@bcas.cz
www.bcas.cz

Broker Consulting, a. s.
Pribinova 25, Tower 115
811 09 Bratislava
Tel.: +421 2 208 500 30
Fax: +421 2 208 500 37
E-mail: info@bcas.sk
www.bcas.sk

Unie společností finančního
zprostředkování a poradenství
Španělská 2
120 00 Praha
Tel.: +420 221 628 507-8
Fax: +420 221 628 509
E-mail: info@usfcr.cz
www.usfcr.cz

centrála – Praha
Evropská 846/176a
160 00 Praha 6
Tel.: +420 255 709 056
Fax: +420 274 774 397
E-mail: info@bcas.cz
www.bcas.cz
Broker Expert, a. s.
Jiráskovo nám. 2
326 00 Plzeň
E-mail: info@brokerexpert.cz
www.brokerexpert.cz
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Fin Consulting, a. s.
Pribinova 25, Tower 115
811 09 Bratislava
Tel.: +421 2 2085 0032
Fax: +421 2 2085 0037
E-mail: info@finconsulting.sk
www.finconsulting.sk

DS
Občanské sdružení Dobrý skutek
Jiráskovo náměstí 2
326 00 Plzeň
Tel.: +420 731 537 205
E-mail: info@dobryskutek.cz
www.dobryskutek.cz
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