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01
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O SPOLEČNOSTI
Obchodní firma

Předmět podnikání

Broker Consulting, a. s.

• Investiční zprostředkovatel
• Pojišťovací agent
• Pojišťovací makléř
• Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru
• Realitní zprostředkovatel
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3

IČO
252 21 736

DIČ
CZ699002502

živnostenského zákona

Sídlo společnosti
Jiráskovo nám. 2684/2, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

Právní forma
Akciová společnost

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
u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn.: B 1121

Základní kapitál
100 910 448 Kč
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02
ÚVODNÍ SLOVO
ZAKLADATELE
Historie naší společnosti Broker Consulting se začala psát na
konci minulého století v malé plzeňské kanceláři a za více než
dvě desetiletí jsme vyrostli v jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících firem zprostředkujících finanční a realitní služby na českém
trhu a na Slovensku.
Ruku v ruce s vývojem oborů financí a realit i potřeb našich
klientů jsme se vyvíjeli i my. Prošli jsme řadou významných změn
a inovací, rozšiřovali jsme objem služeb, které našim klientům
nabízíme, zdokonalovali jsme interní systémy, technologie a aplikace, které přispívají k větší efektivitě práce a pomáhají budovat
moderní zázemí společnosti. Pohotově jsme reagovali na nové
podněty a přizpůsobili jsme se proměňujícímu se trhu. Dnes, po
22 letech mohu prohlásit, že jsme se svých úkolů zhostili se ctí,
zodpovědností i potřebným elánem. A se stejnými hodnotami
budeme psát i další kapitoly našeho příběhu.
Trh finančního a realitního zprostředkování se mění s tím, jak se
zvyšují požadavky klientů. Co bylo dobré před deseti lety, dnes
neobstojí. V současném rychlém životním tempu lidé nechtějí
ztrácet čas zbytečným obíháním několika institucí a odosobněným jednáním s neznámými lidmi za přepážkami. Stále více
lidí se tak obrací na osobní konzultanty, u nichž hledají
profesionalitu, bezpečí a jistotu. A právě to jim v Broker
Consulting nabízíme.
Našich více než 1 500 konzultantů a dalších několik stovek zaměstnanců a asistentů, kteří je podporují, jsou špičkami ve svém
oboru. Jejich odbornost zajišťuje mimo jiné rozsáhlý a propracovaný vzdělávací systém i princip sdílení obchodních postupů,
který je alfou a omegou naší společnosti.
Jaké služby vlastně nabízíme jak v České, tak Slovenské republice?
Naší hlavní činností bylo i v roce 2019 dlouhodobé finanční plá-

nování, které umožňuje svobodně dosáhnout svých finančních
cílů a vyhnout se nepříjemným (a mnohdy až fatálním) finančním
problémům. Pomáháme klientům s jistotou zvládat osobní cíle
a velká životní rozhodnutí. S našimi klienty spolupracujeme
i desítky let, často pomáháme několika generacím téže rodiny
a stáváme se nedílnou součástí jejich životů.
V loňském roce jsme se soustředili hlavně na oblast investic a realitních služeb. Naše investiční služby klientům dokáží
zajistit finance na všechny důležité aspekty jejich života: od
vzdělání dětí, pořízení vlastního bydlení, až po důstojnou rentu.
Přemýšleli jsme, jak ještě rozšířit nabídku investičních produktů
tak, aby seděly na míru skutečně všem našim klientům. A tak
se zrodil například i nový investiční produkt v naší nabídce
OK Smart BOND určený pro konzervativnější investory, který
klienty velmi oslovil. Dobře doplnil širokou paletu investic, které
naši klienti mohou využívat.
V roce 2015 jsme nabídku služeb rozšířili také o reality. Finanční
a realitní služby spolu úzce souvisejí, jejich propojení v rámci
jedinečného konceptu FINANCE. REALITY. SPOLU. bylo dalším
logickým krokem ke komplexnosti. Naši klienti velmi oceňují, že
prodej nebo koupi vysněné nemovitosti mohou řešit se svým
osobním konzultantem, se kterým dlouhodobě spolupracují,
který zná jejich možnosti, dokáže je na realitní transakci dlouhodobě připravovat. Například najít nejlepší možnost financování
koupě. Díky naší dlouholeté tradici a pozici společnosti se klienti
mohou zcela spolehnout na bezproblémový průběh realitního
obchodu a profesionální přístup našich konzultantů.
Synergii finančních, realitních a bankovních služeb rozvíjíme
také budováním dalších úspěšných franšízových poboček
OK POINT napříč Českou republikou. V rámci franšízového

Petr Hrubý
zakladatel společnosti a předseda dozorčí rady
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modelu OK POINT jsme strategické partnerství se společností
mBank rozšířili o spolupráci s MONETA Money Bank, a dali
jsme tak vzniknout jedinečnému konceptu prvního fyzického
multibankingu v oblasti financí a bankovních služeb.
Naším posláním je pomáhat lidem. A nemusí se nutně jednat jen
o naše klienty. Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2019
jsme považovali za svou morální povinnost podporovat provoz
a aktivity dobročinných a prospěšných organizací, se kterými
dlouhodobě spolupracujeme a u jejichž zrodu jsme stáli. Za celou
dobu jejich existence jsme je podpořili více než 20 miliony korun.
Chtěl bych na tomto místě vyjádřit svou hrdost na všechny spolupracovníky a zaměstnance, kteří finanční nebo dobrovolnickou
podporu dobročinných organizací s úžasnou samozřejmostí
přijali jako běžnou součást svého života. I díky naší pravidelné
podpoře dokázala nadační organizace Dobrý skutek v loňském
roce pomoci zlepšit životní podmínky mnoha potřebným. Také
organizace ABC Finančního vzdělávání, o. p. s., pokračovala ve
své činnosti v roce 2019. Nadále usilovně pracovala na zvyšování
finanční gramotnosti v naší společnosti formou školení žáků,
učitelů, zaměstnanců ve firmách a úřadech. Výrazně pomáhala
i výuková hra na doméně www.fingerplay.cz.

Broker Consulting stojí především na skvělých lidech,
kteří jsou své práci oddaní a kteří ji vykonávají s pokorou,
hrdostí a zápalem.
Rád bych poděkoval všem našim spolupracovníkům a jejich zaměstnancům, zaměstnancům centrály, franšízantům OK POINTŮ
i jejich zaměstnancům. Obrovské poděkování patří více než
600 000 klientům, kteří nás inspirují k tomu, abychom se neustále
vyvíjeli a posouvali limity své odbornosti a profesionality na
novou úroveň. Vážíme si vaší přízně.
Slibuji, že i v roce 2020 budeme ze všech sil usilovat o to, abychom vám přinášeli finanční a realitní služby v prvotřídní kvalitě
a abychom vás i nadále inspirovali a pečovali o vás na cestě
k finanční nezávislosti.

POMÁHÁME KLIENTŮM S JISTOTOU
ZVLÁDAT OSOBNÍ CÍLE A VELKÁ ŽIVOTNÍ
ROZHODNUTÍ

UMÍME POHOTOVĚ REAGOVAT NA
NOVÉ PODNĚTY A PŘIZPŮSOBIT SE
PROMĚŇUJÍCÍMU SE TRHU

Petr Hrubý
zakladatel společnosti a předseda dozorčí rady

NAŠI KLIENTI VELMI OCEŇUJÍ, ŽE PRODEJ
NEBO KOUPI NEMOVITOSTI MOHOU ŘEŠIT
SE SVÝM OSOBNÍM KONZULTANTEM

PROPRACOVANÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM
A PRINCIP SDÍLENÍ OBCHODNÍCH POSTUPŮ,
JE ALFOU A OMEGOU NAŠÍ SPOLEČNOSTI
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PŘEDSTAVENSTVO
A DOZORČÍ RADA
PŘEDSTAVENSTVO

Vilém Podliska

Petr Hora

předseda představenstva

člen představenstva

DOZORČÍ RADA

Petr Hrubý

Jiří Brabec

Renáta Pavlíčková

předseda dozorčí rady

člen dozorčí rady

členka dozorčí rady

Složení orgánů společnosti k 30. 04. 2020

Profil společnosti & výroční zpráva 2019 | Představenstvo a dozorčí rada
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PROFIL SPOLEČNOSTI
POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI BROKER
CONSULTING
Jsme finanční a realitní konzultanti. Pomáháme lidem s jistotou
zvládat osobní cíle a velká životní rozhodnutí. Inspirujeme své
klienty i spolupracovníky k růstu a finanční nezávislosti.

Kdo jsme
Broker Consulting patří mezi nejvýznamnější společnosti s finančními a realitními službami v České republice a na Slovensku.
Svým klientům přinášíme nadstandardní nabídku finančních,
bankovních a realitních služeb.
Broker Consulting byla založena jako ryze česká společnost v roce
1998. Její zakladatelé od počátku kladli důraz na poskytování
profesionální služby v oblasti finančního plánování, spoření, renty, financování bydlení a zabezpečení. Během dvaceti jedna let
nepřetržitého růstu se z malé společnosti zrodila sebevědomá,
prosperující a stabilní skupina firem Broker Consulting, která
své portfolio rozšířila také o zprostředkování bankovních služeb
a realitní sektor.
Realitní a bankovní služby postupně zaujímají stále významnější pozici v nabídce Broker Consulting především pro synergie,
které s finančními službami svým klientům přinášejí. Mimořádný
úspěch těchto synergií dokládá rozsáhlá síť obchodních míst
franšízového typu OK POINT, která se rozrůstá po celém území
České republiky.
Širší skupinu Broker Consulting zastřešenou holdingovou společností Broker Consulting Group, S. E., tvoří k datu vydání výroční
zprávy zejména tyto společnosti:
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• Broker Consulting, a. s., Česká republika
• Broker Consulting, a. s., Slovenská republika
• FinCo Services, a. s., Slovenská republika
• BC Marketing & Media, s. r. o., Slovenská republika
• Broker Consulting SICAV, a. s.
• ProCredia, a. s.
• Prodomia Group, a. s.
• MONECO, spol. s. r. o.
• MONECO Investiční společnost, a. s.
• BC Real, a. s.
V roce 2019 přesáhl obrat skupiny 1,8 miliardy korun.
Na finančním trhu, v oblasti hlavní činnosti Broker Consulting,
stojíme mezi stranou nabídky, kterou poskytují finanční instituce
se svými produkty, a stranou poptávky, jež je tvořena klienty
a jejich potřebami, cíli a přáními. Na straně nabídky vybíráme
do svého portfolia kvalitní finanční produkty a klientům pak pomáháme najít, co je pro ně v daném období dle jejich finančního
plánu smysluplné a co už nikoliv. V roce 2019 jsme spolupracovali
s více než stovkou finančních institucí v České a Slovenské republice, takže jsme schopni nabízet našim klientům výběr z více než
tisíce podílových fondů a několika set pojistných a bankovních
produktů. Při výběru nabídky produktů se vždy řídíme zájmy
klientů s respektováním jejich konkrétní finanční situace, jejich
plánů a potřeb. Bezpečně provázíme své klienty složitým světem
osobních financí a poskytujeme jim pomoc i při tak závažných
operacích, jakými jsou nákup či prodej nemovitostí.
Pro svou činnost splňujeme všechny zákonem stanovené podmínky a registrace.
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SÍŤ POBOČEK A NAŠI ZÁKAZNÍCI
Naši klienti mohou využít více než sto kanceláří na území celé
České a Slovenské republiky, ve kterých působí zhruba 2 000
profesionálních finančních konzultantů. I nadále intenzivně budujeme síť franšízových poboček OK POINT. Zájem podnikatelů
o provozování franšízy OK POINT poskytující komplex finančního
poradenství, bankovních a realitních služeb roste.
OK POINTY představují finanční a realitní supermarket, jehož
součástí jsou i moderní bankomaty a vkladomaty. Lidem v nich
nabízíme nejen jedinečné produkty partnerských bank mBank
a MONETY Money Bank, ale i výhodné nabídky jiných konkurenčních institucí. Svým klientům garantujeme profesionální finanční
i realitní služby a produkty sjednané za vynikajících podmínek.
Naše služby využívají lidé, kteří chtějí mít své finance pod
kontrolou, neplatit zbytečné výdaje a dosáhnout efektivně
svých finančních cílů, ať už jsou v řádech desítek tisíc, nebo
desítek milionů korun. Naše služby tradičně oslovují také firemní
klienty v oblasti pojištění, investic nebo benefitních programů pro zaměstnance. V letech 2015 a 2016 se portfolio našich
služeb rozrostlo o bankovní a realitní činnost, takže můžeme
klientům zprostředkovat komplexní finanční plán nejen v rámci
nehmotného, ale i v rámci hmotného majetku.

Co nabízíme našim zákazníkům

• Sestavení individuálního finančního plánu
• Konzultace, zprostředkování i poradenství v oblasti
finančního a sociálního zabezpečení osob a rodin

VÝVOJ OBRATU FINANČNÍ SKUPINY BROKER CONSULTING, A. S.*

• Činnosti pojišťovacího makléře pro střední a velké
společnosti

(obrat z hlavní činnosti v tis. Kč)

• Zprostředkování investic pro fyzické i právnické osoby
• Realitní služby

1 267 401

Kvalita služeb

tis. Kč

Mezi klíčové hodnoty, které v Broker Consulting vyznáváme, patří
zejména kvalita, profesionalita a férové jednání. Úspěšně se nám
daří kultivovat trh a zvyšovat prestiž oboru poskytování finančních
i realitních služeb. Jako první společnost na trhu finančního poradenství jsme zavedli institut etické komise, jejímž úkolem je pomáhat
hájit zájmy klientů v případech, kdy se cítí dotčeni na svých právech.
Výsledky nezávislých testů potvrzují, že skutečně hájíme a ctíme
hodnoty, které deklarujeme. V roce 2008 jsme byli nejlépe hodnoceni v kategorii „Kvalita nabízeného řešení“ v testu služeb finančních
poradců, který prováděl odborný časopis Osobní finance. V roce
2010 Broker Consulting jako jediná z testovaných finančně-poradenských společností obstála před skrytou kamerou pořadu Černé
ovce vysílaného Českou televizí, a prokázala své kvality v poskytování
profesionálních a nestranných finančních služeb. Absolutní vítězství
v největším nezávislém testu finančních konzultantů, pořádaném
v roce 2011 odbornými servery měšec.cz, poradci-sobě.cz a časopisem Finanční poradce, považujeme za náš největší úspěch. V následujících letech žádný další relevantní test finančních konzultantů
neproběhl. Rostoucí obliba našich služeb u klientů a velké počty
pozitivních referencí nás ale přesvědčují, že v oblasti kvality držíme
dlouhodobě správný kurz.

1 500 000

1 200 000

900 000

600 000

300 000

• Pomoc při volbě způsobu vytváření finanční rezervy za
pomoci všech dostupných státních dotací

• Poradenství v oblasti financování bydlení, výběr
nejvhodnějších úvěrových produktů, včetně nastavení
a vyjednávání úvěrových podmínek s bankami
i nebankovními společnostmi

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

produkty

2000

• Zprostředkování bankovních služeb a výhodné bankovní

1999

1998

0

• Tvorbu sociálních programů s využitím daňových
zvýhodnění pro podniky a firmy
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*organizační schéma skupiny Broker Consulting, a. s. je uvedeno na straně 35 této výroční zprávy
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HISTORIE BROKER CONSULTING

1998

Společnost Broker Consulting byla v době svého vzniku v roce 1998 jedním z průkopníků oboru nezávislého zprostředkování finančních produktů v České republice.

2000

• založena společnost Broker

• změna sídla – Plzeň, Edvarda

Consulting, s. r. o., se sídlem
v Plzni, Dominikánská 9

Nejdůležitější mezníky ve vývoji společnosti

Beneše 70–72

2003

2004

• roční obrat společnosti překonal

• změna právní formy

hranici 100 mil. Kč
• počet klientů dosáhl 100 000

• změna sídla – Plzeň,

na Broker Consulting, a. s.
Klatovská 7

2012

2011

2010

2009

2008

2007

• obrat finanční skupiny Broker

• 	změna sídla pražské centrály

• rozšíření aktivit skupiny

• obrat společnosti přes

• změna sídla pražské centrály

Consulting přesáhl 800 mil. Kč
• spuštění marketingové
kampaně zaměřené primárně
na důchodovou reformu
• sloučení společnosti Broker
Consulting ČR a Broker Expert

– Evropská 846/176a, Praha 6
• vítězství v největším nezávislém
testu finančních poradců
• Broker Consulting stál u zrodu
obecně prospěšné společnosti
ABC Finančního vzdělávání, (vznik
za účelem zvyšování finanční
gramotnosti české veřejnosti)

Broker Consulting v ČR
(Broker Expert, a.s.) a na Slovensku
(Fin Consulting, a.s.)
• online reality show Mizí Vám
Prachy za účasti konzultantů
• na naše pozvání v Praze vystupoval
Brian Tracy (světová lektorská špička)

500 mil. Kč
• spuštěna upgradovaná
verze aplikace
OK Finanční plán
• 30 OK Finančních
center v ČR

– Praha, Evropská 136
• nákup 100 % akcií obchodní
společnosti Olymp2002, a. s.
• počet klientů přesáhl 200 000
• zahájení projektu budování sítě
klientských center (OK Finanční
centra)

2013

2014

• představení revolučních

• vylepšení unikátního produktu

produktových novinek na český trh
– OK Double a OK Pojištění plateb
• zavedení zcela nové formy
věrnostního bonusu na český trh,
tzv. Broker Bonusu
• spuštění čtvrté generace aplikace
OK Finanční plán

OK Double o program Plus
• rozšíření kariérních stupňů
o seniorní pozice
• spolupráce na televizním pořadu
Krotitelia dlhov
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2015
• doplnění portfolia o realitní služby
• otevření první franšízy OK POINT
a strategická spolupráce s mBank
• doplnění portfolia o bankovní
služby
• změna obch. jm. spol. Fin Consulting,
a.s., na FinCo Services, a.s.
• počet klientů přesáhl 500 000

2016
• obrat skupiny Broker
•
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Consulting překonal
hranici 1 miliardy Kč
změna sídla pražské
centrály – Office
Park Nové Butovice
Bucharova 1423/6
(Budova B), Praha 5

• roční obrat společnosti překonal
hranici 300 mil. Kč

2017

2018

• proti předchozímu roku více než

•

•

zdvojnásobení obratu z realitní
činnosti a zprostředkování prodeje
nemovitostí (celk. cena 1,944 mld. Kč
rozsáhlé investice do technologií
včetně biometrického podpisu
a nového systému pro
zprostředkování realitních služeb
intenzivní budování sítě
OK POINTŮ

• spuštění realitního systému REX,
•
•
•
•

(spravuje real. nabídky a poptávky)
zavedení biometrického podpisu
do obchodní praxe
40 vybudovaných OK POINTŮ
založení společnosti Broker
Consulting SICAV, a.s., a distribuce
podfondu OK Smart ETF
společnost Broker Consulting
Group se stala 50% podílníkem ve
společnosti MONECO
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2006
• zavedení nového systému pro el.
zpracování dat a výpočet provizí
• spoluzaložení Unie společností
finančního zprostředkování
a poradenství
• založení Broker Consulting, s. r. o.
na Slovensku
• změna sídla – Plzeň, Jiráskovo nám. 2

2005
• fúze se společností Integrated
Financial Services, s. r. o.

• roční obrat přes 200 mil. Kč
• změna sídla – Plzeň, Koterovská 1
• vybudování pracoviště centrály
v Praze, Průběžná 78

2019
• za rok 2019 jsme pomohli klientům bezpečně a výhodně prodat
nemovitosti v hodnotě zhruba 3,5 miliardy korun

• v oblasti spotřebitelských úvěrů a úvěrů pro bytová družstva
a společenství vlastníků jednotek zprostředkovala společnost
Broker Consulting ČR úvěry v objemu 2 miliardy Kč
• společnost Broker Consulting se od ledna stala z člena
přidruženého řádným členem České asociace franchisingu (ČAF)
• v rámci konceptu poboček OK POINT se partnerství rozšířilo
o MONETA Money Bank, obě loga – mBank a MONETA Money Bank
– se poprvé objevují v prosinci na pobočce Praha – Jižní Město
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LIDÉ V BROKER CONSULTING
Společnost Broker Consulting je jedním z nejsilnějších hráčů v oblasti financí na českém trhu. S přijetím bankovních a realitních služeb
se stává bezkonkurenční svou komplexní nabídkou. V oblasti realit zaznamenává společnost mimořádný úspěch a již v roce 2018 se
propracovala mezi deset největších poskytovatelů realitních služeb. V roce 2019 pomohla klientům bezpečně a výhodně prodat nemovitosti v hodnotě zhruba 3,5 miliardy korun, čímž se zařadila mezi 5 největších poskytovatelů realitních služeb v České republice.
Pracovní i podnikatelskou příležitost u nás nalézají jak perspektivní lidé bez předešlých zkušeností v oboru, tak i bývalí zaměstnanci nebo spolupracovníci jiných společností působících na finančních trzích. V Broker Consulting mají prostor být profesionály
v oboru financí, bankovnictví i realit. Získávají u nás zázemí stabilní firmy, její know-how a především možnost kariérního růstu.

VZDĚLÁVÁNÍ V BROKER CONSULTING
Vzdělávací systém pro spolupracovníky Broker Consulting je rozdělen do čtyř základních úrovní:

Finanční abeceda
Finanční abeceda poskytuje jejím účastníkům základní rekvalifikaci a vzdělání v oblasti finančního plánování, znalosti produktů
a obchodního jednání. Noví kolegové se zde naučí, jak komunikovat s klientem, analyzovat jeho finanční situaci a správně sestavit
finanční plán. Semináře Finanční abecedy zaručují absolventům
potřebné základy platné legislativy. Po absolvování celého cyklu
seminářů účastníci skládají závěrečnou zkoušku.

Finanční akademie
Cyklus seminářů a tréninků Finanční akademie je vyšším stupněm
vzdělávacího systému. Jedná se o model nadstavbového vzdělávání pro zkušené odborníky, kteří už prošli řadou vzdělávacích aktivit
a mají již značné zkušenosti z každodenní praxe. Spolupracovníci
Broker Consulting v rámci Finanční akademie absolvují mimo jiné
semináře, které jsou zaměřeny na praktickou finanční matematiku,
pokročilé investování, obchodování s cennými papíry, finanční
deriváty, obchodní, komunikační a prezentační dovednosti a hlubší
produktové znalosti a realitní služby. Naši konzultanti se pravidelně
účastní také seminářů zaměřených na osobnostní rozvoj. V souvislosti s rozšířením portfolia služeb o realitní služby jsme zřídili
e-learningové moduly a specializované semináře. Pro zaměstnance
OK POINTŮ jsme zavedli Webináře a specializované semináře.
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Realitní abeceda
Realitní abeceda je určena pro všechny, kteří se chtějí věnovat
realitám na odborné úrovni. Poskytuje účastníkům vhled do problematiky realitních obchodů, a to jak v teoretické, tak i praktické
rovině. Lektoři jsou z řad realitních specialistů, obchodníků i právníků. Abeceda je v souladu s platnou legislativou a je zakončena
závěrečným testem REAB.

Manažerská akademie
V Broker Consulting se manažerem může stát každý, kdo projeví
dostatečně silnou ambici a je schopen ji podložit skvělými pracovními výsledky. Kurzy manažerské akademie jsou koncipovány tak,
aby každý začínající manažer získal dostatek informací o vedení
a rozvíjení týmu a o způsobech, jak efektivně pomáhat jeho
členům k dosažení cílů. Vzdělávací cyklus je silně orientován na
praxi a přesahuje i do dalších souvisejících oblastí. Ty výrazně
ovlivňují proces budování silného týmu, ve kterém lidé tráví rádi
čas efektivně i aktivně. Manažerská akademie se často odehrává
také v zahraničí.
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05
NAŠE SLUŽBY
OK FINANČNÍ PLÁN

REALITNÍ SLUŽBY

Finanční plán je základním kamenem fungování Broker Consulting, na kterém stavíme veškeré naše další služby. Na této
moderní a progresivní službě klienti oceňují především dokonalou strategii vypracovanou na základě přesné analýzy jejich
osobní situace. Finanční plán je tak sestaven individuálně na
míru každého klienta a pomáhá mu bezpečně dosáhnout jeho
finančních cílů. Díky profesionálnímu finančnímu zprostředkování mohou klienti využívat nejrůznější finanční produkty dostupné na trhu za maximálně výhodných podmínek. Výsledné
řešení umožňuje klientovi efektivně pracovat se svými financemi a postupně směřovat k finanční nezávislosti. Dle našich
zjištění má na 60 % lidí možnost přestat do cca 25 let od zpracování finančního plánu pracovat, aniž by klesla jejich dosavadní životní úroveň. Finanční plán představuje absolutní špičku
současné nabídky v oboru finančních služeb.

Realitní služby vnímáme jako důležitou nadstavbu našich finančních služeb. Díky jim dokážeme klientům splnit všechny jejich
požadavky. Zakládáme si na maximální kvalitě celého realitního
servisu, odbornosti našich konzultantů, využíváme pokročilé
technologie, spolupracujeme se specialisty v oboru, například
profesionálními fotografy a právníky. Jsme silným a spolehlivým průvodcem celé realitní transakce. Díky úzké spolupráci
s našimi klienty a detailní znalosti jejich investičních záměrů
dokážeme vytvářet a nadále rozšiřovat obrovskou databázi nemovitostí, ať už nabízených, nebo poptávaných, které dokážeme v případě shodných požadavků na obou stranách vhodně
spárovat. Jinými slovy propojujeme klienty, kteří nemovitosti
nabízejí s těmi, kteří si je chtějí pořídit či pronajmout.

OK Finanční plán řeší zejména čtyři základní oblasti rodinných
financí, jimiž jsou:

• OK Bydlení & Reality
• OK Renta
• OK Spoření & Investice
• OK Zabezpečení
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Ke konci roku 2018 došlo ze strany ČNB k výrazným úpravám
podmínek pro poskytování hypotečních úvěrů. V kontextu těchto změn na realitním trhu vynikla jedinečnost našeho konceptu
FINANCE. REALITY. SPOLU. Jelikož jsme seznámeni s finanční
situací našich klientů, dokážeme velice rychle prověřit jejich
finanční kondici a zjistit, zda je možné realizovat nákup nemovitosti, nebo ne. Spojením financí a realit poskytujeme prodávajícímu klientovi záruku úspěšného obchodu a kupujícímu
klientovi zajišťujeme nejvýhodnější formu financování koupě.
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OK Bydlení poskytuje služby nejen klientům, kteří plánují koupi nemovitosti pro vlastní potřebu či k investici, ale i těm, kteří už vlastní bydlení mají. Radíme jim, jak
snížit splátky stávajícího úvěru, konzultujeme s nimi
výběr nejvýhodnějšího úvěru na bydlení a pomáháme s jeho následným sjednáním s bankou nebo stavební spořitelnou.

Našim klientům pomáháme díky programu OK Renta vytvořit takovou finanční rezervu, která jim umožní kvalitní
život ve stáří. Stále přetrvává nejistota ohledně dalšího
vývoje penzijní reformy a nelze ani nadále očekávat, že
stát převezme zodpovědnost za své občany do takové
míry, aby jim poskytl jasné garance čerpání důstojné
renty v důchodovém věku. Určité role garanta se proto
ujímají naši konzultanti, kteří svým klientům pomáhají
dosáhnout finanční nezávislosti, a to již v horizontu 15
až 25 let od sestavení finančního plánu.

Cílem OK Spoření je poskytnout našim klientům efektivní nástroje pro dlouhodobé navyšování jejich finančního majetku. Dostatečná finanční rezerva k uhrazení
nenadálých výdajů je nedílnou součástí tohoto programu, stejně jako její bezpečné uložení a ochrana před
jakýmikoliv riziky. Klienti využívající OK Spoření dosahují v průměru vyššího zhodnocení svých úspor, než je
na trhu běžné.

Prostřednictvím OK Zabezpečení provázíme naše klienty i nepříjemnými životními etapami a pomáháme jim
co nejlépe překonat negativní finanční důsledky
situací, jako například krádež, škoda na majetku, ale
také úraz, nemoc či smrt živitele rodiny. Analyzujeme
potřeby našich klientů a prostřednictvím kvalitních produktů zajistíme dle individuálních potřeb nejvhodnější
zabezpečení.
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ČLENSTVÍ V ČASF
ČESKÁ ASOCIACE SPOLEČNOSTÍ FINANČNÍHO
PORADENSTVÍ A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ (ČASF)

financí České republiky a České národní banky při tvorbě nových předpisů.

V roce 2006 se společnost Broker Consulting stala jedním ze
zakládajících členů Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF). V červnu 2018 pak integrací dvou
samostatných finančně-zprostředkovatelských a poradenských
sdružení, USF a AFIZ (Asociace finančních zprostředkovatelů
a finančních poradců České republiky), vznikla Česká asociace
společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF).

Našimi zástupci v rámci ČAFS byli v roce 2019:

ČASF se zabývá:

• tvorbou legislativy a regulací v oblasti finančního
zprostředkování a poradenství a následnou podporou členů
asociace při zavádění změn

• aktivitami pomáhajícími udržovat dobrou pověst oboru
finančního zprostředkování a plánování

• dohledem na důsledné dodržování standardů finančního

• Jiří Šindelář – předseda představenstva
• Petr Hrubý – předseda rady, člen představenstva
• Vladislav Herout – člen sekce pojišťovnictví, člen etické
komise, člen kontrolní komise

• Martin Novák – člen sekce investic, člen sekce
hypotečních úvěrů

• Stanislav Šula – člen sekce investic, člen sekce
pojišťovnictví

• Štěpán Kulhánek – člen sekce investic, člen sekce
pojišťovnictví

• Jan Lener – člen komise pro média a marketing

poradenství a zprostředkování ze strany členů ČASF

• ochranou zákazníka prostřednictvím činností Etické komise
Členství v silné a jednotné asociaci ČASF našim klientům dává
záruky důsledného dodržování všech legislativních i etických
pravidel platných v oboru finančního poradenství. Našim spolupracovníkům dává členství jistotu, že budou mít vždy optimální
a aktuální informace o legislativních otázkách a že pracují ve
společnosti, která zřetelně deklaruje zájem o kvalitu služeb.
Spolupracovníci Broker Consulting jsou aktivními členy komisí,
pracovních sekcí i představenstva ČASF a prostřednictvím asociace se podílejí také na připomínkových řízeních Ministerstva
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SPOLEČENSKÁ
ODPOVĚDNOST
DOBRÉ SKUTKY
S BROKER CONSULTING
Společnost Broker Consulting stála v roce 2005 po boku společnosti Jágr Team, s. r. o., u zrodu charitativní organizace Dobrý
skutek, která cíleně podporuje ty, kteří se převážně ze zdravotních důvodů ocitli ve složité životní situaci a stali se závislými na
pomoci druhých. Jedná se o lidi nejrůznějšího věku a postižení,
často o případy, které se pohybují na okraji mediálního zájmu.
Klienty Dobrého skutku jsou mladiství, dospělí (zejména rodiče
dětí), ale také senioři.
Každý, kdo se rozhodne potřebným pomoci, má možnost vybrat
si příjemce svého finančního daru a kontrolovat tok vložených
finančních prostředků na transparentním účtu Dobrého skutku.
Společnost Broker Consulting podporuje Dobrý skutek financováním režijních nákladů, poskytnutím výpočetní techniky, kancelářských prostor, poskytnutím služeb právního, marketingového
a ekonomického oddělení i finančními dary. Díky tomu mohou
být veškeré příspěvky dárců stoprocentně přerozdělovány mezi
klienty Dobrého skutku. Patrony Dobrého skutku jsou Miss ČR
2003 Lucie Křížková-Váchová a legendární hokejista Jaromír Jágr.
Od svého založení do konce roku 2019 Dobrý skutek pomohl
1 644 klientům celkovou částkou 73 280 968 Kč. Z toho jedenácti
klientům, zařazeným v programu Adopce pomáhá Dobrý skutek,
trvale hrazením asistenčních a odlehčovacích služeb. V roce
2019 pomoc Dobrého skutku jeho klientům činila 7 492 051 Kč.
Prostředky pro tuto charitativní činnost jsou získávány formou finančních sbírek prostřednictvím internetových stránek
a společných akcí se společností Broker Consulting. Tradičními společnými akcemi Dobrého skutku a Broker Consulting
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jsou charitativní golfový turnaj, galavečer či benefiční běhy.
Důležitým zdrojem financí jsou i příspěvky spolupracovníků
a zaměstnanců společnosti Broker Consulting, z nichž někteří
pravidelně přispívají jedním či dvěma procenty ze svých příjmů.
Další informace o Dobrém skutku na www.dobryskutek.cz.

ZVYŠUJEME FINANČNÍ
GRAMOTNOST
Od roku 2011 Broker Consulting aktivně i finančně podporuje
obecně prospěšnou společnost ABC Finančního vzdělávání, která
realizuje praktické vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti na
školách a ve firmách. Důvodem je počet domácností a jednotlivců,
kteří se dostávají do finanční tísně a do problémů často kvůli nedostatečné znalosti a neporozumění osobním a rodinným financím.
V roce 2019 podpořili spolupracovníci Broker Consulting tuto
obecně prospěšnou společnost částkou přesahující 82 000 Kč. Za
celou dobu působení získala společnost od Broker Consulting na
zlepšování finančních znalostí celkem částku 2 650 980 Kč, z toho
od spolupracovníků Broker Consulting to byla částka 834 699 Kč.
V roce 2019 společnost ABC Finančního vzdělávání realizovala
dalších sto vzdělávacích akcí, kterých se účastnily tisíce mladých lidí, stovky dospělých, desítky odborníků. Ke zvyšování
finanční gramotnosti zábavnou formou každý rok významně
přispívá on-line hra o životě a penězích FinGR Play.cz, kterou
společnost vyvinula a provozuje pět let. Díky této hře si hráči
mohou vyzkoušet spravování rodinného rozpočtu po dobu
30 let, vstoupit do světa osobních financí a ověřit si svoje
schopnosti hospodaření s penězi. V celostátním V turnaji tříd
v on-line hře FinGRplay.cz se za týden hrálo o ceny 10 632 her.
Za rok 2019 celkově přibylo dalších 6 000 hráčů a 70 000
her. Více informací na www.abcfv.cz a www.fingrplay.cz.
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08
VÝVOJ OBCHODU
V ROCE 2019
Rok 2019 byl plný náročných výzev a převratných změn. V České republice v rámci pojišťovnictví vstoupil v platnost Zákon
o distribuci pojištění a zajištění. V souvislosti s legislativními
změnami upravujícími podmínky poskytování hypotečních úvěrů, které vstoupily v platnost koncem roku 2018, došlo v  roce
2019 na trhu hypoték k zásadnímu poklesu zhruba o 20 %.
Prodejní cyklus v realitním byznysu se začal postupně prodlužovat, což se odrazilo ve způsobu prodeje a koupě nemovitostí.
Jako společnost jsme se přesto dokázali přizpůsobit aktuálním
potřebám trhu a poskytovat našim klientům přesně ten typ služeb, který v dané situaci potřebují. Přestože situace na trhu byla
pro obor financí a realit méně příznivá než v předešlých letech,
obchodně jsme uspěli a z hlavní činnosti jsme dosáhli obdobného výsledku jako v předchozím roce.
Klíčovou službou Broker Consulting i nadále zůstává dlouhodobé a profesionální finanční plánování. Našim klientům
pomáháme řešit jejich finanční situace, učíme je přemýšlet
o financích a jejich životních cílech v dlouhodobém horizontu
a z mnoha různých perspektiv. Inspirujeme je k řešení velkých
životních témat, jakými jsou bydlení, spoření pro děti i renta.
Jednou z našich priorit je rozvoj oblasti investic. Abychom
uspokojili potřeby všech našich investorů, doplnili jsme naše
rozsáhlé portfolio investičních produktů ostatních obchodních partnerů dalším produktem. Dluhopisový fond OK Smart
BOND si vedle předchozího „nováčka“ OK Smart ETF velice
rychle našel oblibu u klientů.
Budoucnost oboru finančního zprostředkování vidíme v propojení s obory, které z hlediska poptávky s financemi úzce souvisejí, a v poskytování stále komplexnějších služeb. V rámci konceptu FINANCE. REALITY. SPOLU. od roku 2015 nabízíme klientům

i realitní služby. Dokážeme efektivně a rychle propojovat
klienty, kteří prodávají nemovitost, se zájemci o koupi. Jelikož
s klienty dlouhodobě spolupracujeme v oblasti financí, velice
rychle dokážeme posoudit reálné možnosti financování případné koupě nemovitosti a vyvarovat se zbytečnému prodlužování
realitní transakce. Klienti synergii financí a realit přijali velmi pozitivně a oceňují, že mohou řešit realitní transakce se svým konzultantem, kterého dobře znají. I v roce 2019 jsme tak v rámci
realit vyrostli o 30 %. Svůj podíl na tom mají spolupráce na
prodeji velkých developerských projektů, kterých jsme měli
v naší nabídce více než 100. Spojení financí a realit pro nás
představuje velkou konkurenční výhodu; prodej nemovitosti
s delším prodejním cyklem propojujeme s rychlejšími obchody
ve finančním sektoru, a tím dokážeme zajistit udržení prosperity našeho byznysu. Díky tomuto vyvážení se nás například
loňské oslabení v oblasti hypoték nedotklo zdaleka tak výrazně.
V loňském roce jsme pokračovali ve výstavbě a rozvoji franšízových poboček OK POINT, pro které vybíráme strategicky
významná místa napříč Českou republikou. Do konce roku
2019 jsme celkově zprovoznili 46 poboček, které se produkcí
podílejí na celkových výsledcích společnosti 14 %.

Kariéra
Spolupráce v rámci Broker Consulting přináší významné kariérní příležitosti, které i v roce 2019 oslovily řadu nových zájemců. Nováčkům nabízí kariérní systém Broker Consulting skvělé
zázemí prestižní společnosti s vyzrálou firemní kulturou a rozmanitým vzdělávacím systémem. Z hlediska nástupu nových
spolupracovníků jsme v současnosti nejsilnější firmou na trhu.
Často k nám přicházejí lidé z různých oborů, kteří strávili léta
v zaměstnaneckém poměru, a nyní hledají svobodu, nezávislost

Vilém Podliska
generální ředitel a předseda představenstva
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a možnost seberealizace. Právě pro ně představuje spolupráce
s Broker Consulting, ať už formou franšízového podnikání nebo
spolupráce v rámci naší kariéry, skvělou příležitost nastartovat
druhou kariéru a proniknout do nového oboru.
Naším úkolem je poskytovat spolupracovníkům co nejlepší
nástroje a podmínky, aby mohli odborně vykonávat svou práci.
Proto jim nabízíme plnou podporu v oblasti IT, právních služeb
i marketingu. S případnými dotazy se mohou obrátit na tým
analytiků a specialistů v oboru realit, kteří jsou připraveni jim
pomoci. Rozsáhlou podporu ze strany centrály naši spolupracovníci velmi oceňují. Systematicky a dlouhodobě investujeme
do rozvoje systémů a zvyšování odbornosti našich lidí.
Neustále rozšiřujeme a zdokonalujeme komplexní vzdělávací
systém. Koncem roku 2019 jsme rozšířili dosavadní vzdělávací systém o Realitní abecedu, sérii školení určených k rozvoji
praktických dovedností i teoretické základny našich realitních
specialistů. Na rozdíl od velkých korporátů nemusí noví spolupracovníci čekat na úspěšnou kariéru v Broker Consulting dlouhé roky. Po absolvování vzdělávacích programů jsou vybaveni
dostatečnými znalostmi a dovednostmi, aby mohli pod dohledem garanta ihned začít vykonávat práci konzultanta. Záleží
jen na jejich motivaci, jak rychle se jim podaří postoupit na vyšší
kariérní stupeň.

máháme i několika generacím téže rodiny. Pomáháme jim mít
ve správný čas prostředky na důležité věci. Přinášíme jim bezpečí, stabilitu a jistotu, které jsou klíčové pro spokojený život.
Zavázali jsme se, že se o ně budeme starat a budeme s nimi
sdílet důležité momenty v jejich životě. A svůj slib hodláme
i v dalších letech dodržet. O tom svědčí i fakt, že přes 60 %
obchodů vzniká u stávajících klientů. Při pravidelných servisních
schůzkách zjišťujeme nové potřeby našich klientů a změny jejich finanční situace, které se promítají v aktualizaci nastavení
finančních plánů.

NAŠÍ KLÍČOVOU SLUŽBOU ZŮSTÁVÁ
I NADÁLE DLOUHODOBÉ A PROFESIONÁLNÍ
FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ
Vilém Podliska
generální ředitel a předseda představenstva

DOKÁŽEME EFEKTIVNĚ A RYCHLE
PROPOJOVAT KLIENTY, KTEŘÍ PRODÁVAJÍ
NEMOVITOST, SE ZÁJEMCI O KOUPI

Značka Broker Consulting si za více než 20 let své existence
vybudovala pověst lídra na trhu a stala se synonymem pro špičkové služby v oblasti financí a realit. Ve srovnání s úrovní poskytovaných služeb na nejvyspělejších trzích světa jsou naše služby
a koncové produkty zcela rovnocenné. Jsem přesvědčen, že
naši lidé patří k těm nejlepším konzultantům na světovém trhu,
a jako na takové se na nás naši klienti s důvěrou obracejí. V roce
2019 jsme pečovali o více než 600 000 klientů. S nesmírnou
radostí pozoruji, že klienti stále více oceňují naši profesionalitu,
férovost a komplexnost našich služeb a volí si nás jako své osobní průvodce na cestě k finanční nezávislosti.

SYSTEMATICKY A DLOUHODOBĚ
INVESTUJEME DO ROZVOJE SYSTÉMŮ
A ZVYŠOVÁNÍ ODBORNOSTI NAŠICH LIDÍ

Finanční plánování (a dnes už v souvislosti se zpřísňujícími se
podmínkami také poskytování hypotečních úvěrů i realitní obchod) vyžaduje dlouhodobou spolupráci. O klienty pečujeme
mnohdy celý život; od založení spoření pro právě narozené dítě
přes pořízení prvního bydlení až po spoření na rentu. Často po-
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OBCHODNĚ JSME USPĚLI, PŘESTOŽE PRO
OBOR FINANCÍ A REALIT BYLA V ROCE 2019
SITUACE NA TRHU MÉNĚ PŘÍZNIVÁ
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STRUKTURA ZPROSTŘEDKOVANÉHO ROČNÍHO OBRATU
SPOLEČNOSTÍ SKUPINY BROKER CONSULTING V ROCE 2019
ČESKÁ REPUBLIKA
DLE OBJEMU PROSTŘEDKŮ*
(fin. prostředky klientů)

SLOVENSKO
DLE OBJEMU PŘIJATÝCH PROVIZÍ

DLE OBJEMU PŘIJATÝCH PROVIZÍ

1%

1% 2%
16 %

DLE OBJEMU PROSTŘEDKŮ*
(fin. prostředky klientů)

44 %

1%

12 %

17 %

36 %

DLE POČTU SMLUV

1%

4%
3%

81 %

26 %
17 %
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21 %
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3%

9%

46 %
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1%
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9%

5%
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1%

7%

59 %

27 %
ZPROSTŘEDKOVANÝ ROČNÍ OBRAT
Finanční produkt

18 %
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* dle metodiky České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) Pozn.: produktové skupiny s podílem menším než 0,5 % jsou po zaokrouhlení na celá procenta vyčísleny jako 0%
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Finanční produkt

* dle metodiky České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) Pozn.: produktové skupiny s podílem menším než 0,5 % jsou po zaokrouhlení na celá procenta vyčísleny jako 0%
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09
EKONOMIKA 2019
BROKER CONSULTING
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA
O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO
MAJETKU
Společnost Broker Consulting vstoupila v květnu roku 2019
do dvacátého druhého roku své činnosti na trhu finančního
poradenství. I v tomto roce pokračovala v úspěšném ekonomickém vývoji založeném na podpoře a rozšiřování obchodních
činností, na optimalizaci řídících a kontrolních mechanismů
a na přísné kontrole nákladů. Úspěšnému vývoji společnosti
výrazně přispěla i řada inovačních projektů v oblasti digitalizace
prodeje, rozvoje realitních služeb a rozšiřování sítě franšízových
prodejních míst OK POINT.
Obrat z hlavní činnosti vlastní společnosti Broker Consulting,
a. s., Česká republika, vzrostl proti roku 2018 o 26,5 mil. Kč
na celkovou hodnotu 1 120,6 mil. Kč, obrat z hlavní činnosti
včetně dvou slovenských dceřiných společností, Broker Consulting,
a. s. Slovenská republika a FinCo Services, a. s., dosáhl celkové
hodnoty 1 267,4 mil. Kč.
Rostl také celkový obrat v širší skupině společností Broker
Consulting zastřešené holdingovou společností Broker Consulting
Group, SE a tvořené zejména těmito společnostmi:

• Broker Consulting, a. s., Česká republika
• Broker Consulting, a. s., Slovenská republika
• FinCo Services, a. s., Slovenská republika
• BC Marketing & Media, s.r.o.
• ProCredia, a. s.
• Prodomia Group, a. s.
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• BC Properties, a. s.
• BC Real, a. s.
• Moneco, s.r.o.
• Broker Consulting SICAV, a. s.
který v roce 2019 dosáhl celkové hodnoty 1,83 miliardy Kč.
Současně s růstem obratu z hlavní činnosti společnosti Broker
Consulting, a. s., Česká republika, došlo k plánovanému posunu
ve struktuře produktů zprostředkovaných našim klientům ve
smyslu posílení podílu investic, financování bydlení a realitních
služeb v celkovém objemu zprostředkovaných produktů. To
považujeme za pozitivní trend jak z hlediska vyváženosti portfolia produktů, tak i z hlediska komplexnosti a kvality služeb
poskytovaných klientům. V důrazu na růst produkce v oblasti
investic a realitních obchodů budeme i nadále pokračovat.
Výraznou součástí inovačních projektů společnosti Broker
Consulting, a. s., je i podpora projektu budování franšízové
sítě OK POINTŮ, poskytujících našim klientům na jednom
místě tři typy služeb:

• finanční poradenství
• bankovní služby
• zprostředkování prodeje, nákupu a pronájmu nemovitostí.
Strategickým partnerem všech OK POINTŮ je česká pobočka
polské banky, mBank S. A., organizační složka. V závěru roku
2019 došlo k uzavření dohody s dalším strategickým partnerem,
významnou českou bankou MONETA Money Bank, a. s.
Společnost i v roce 2019 pokračovala v dalších investicích do
rozvoje a posílení kapacity infrastruktury nutné pro provoz
všech klíčových aplikací. Byla rozšířena serverová farma, na
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které běží virtualizované systémy, jejichž vysoká spolehlivost
a dostupnost je v dnešní době nezbytná. Významně byla navýšena kapacita diskového úložiště. Investovalo se i do modernizace důležitých síťových a bezpečnostních prvků pro snížení
rizika možných kybernetických hrozeb. Tyto klíčové prvky jsou
z důvodu vysoké dostupnosti vždy zapojeny redundantně.
Pokračovaly práce na digitalizaci obchodního procesu, bylo rozpracováno či přímo nasazeno biometrické podepisování smluv
některých partnerů, jakož i řady interních dokumentů, například
záznamu o schůzce s klientem, přihlášek k pojištění OK Double
Plus, profilu klienta z našeho obchodního systému BROK, investičního dotazníku a smlouvy o poskytování realitních služeb.
V roce 2019 byl dokončen první krok nasazení biometrického
podepisování smluv také na Slovensku, prvními partnery byly
společnosti CONSEQ a AXA. Klient při biometrickém podpisu místo podpisu dokumentu vytištěného na papíru realizuje
podpis pomocí elektronického pera na obrazovce iPadu přímo
v podepisovaném dokumentu. Klient přitom jasně vidí, co podepisuje, po jeho podpisu je dokument zamknut a nelze již
v něm provádět změny. Biometrický podpis umožňuje výrazné
omezení papírové dokumentace, zrychluje proces zpracování,
snižuje chybovost a zvyšuje bezpečnost a ochranu dat.
Další formou elektronického sjednání smluv je využití našeho
systému Be-on-line, kam byli přidáni noví partneři i produkty,
zejména pojišťovna Pillow, cestovní pojištění, autopojištění
a pojištění majetku od pojišťovny Direct, pojištění majetku od
pojišťovny UNIQA a pojištění odpovědnosti ČSOB.
Do ostrého provozu byl uveden klientský portál (www.tvujbroker.cz) i online srovnávač Kalkulík (www.kalkulik.cz).
Vývoj realitního software REX byl úspěšně převeden pod nového dodavatele, se kterým, kromě rozvoje a údržby základních
funkcí systému, započaly práce např. na nasazení chatbota,
nebo napojení na katastr nemovitostí pro elektronické generování smluv.
V roce 2019 se také rozběhl vývoj vlastního rozhraní hypoportálu pro přípravu hypotéčních úvěrů České spořitelny.
Práce na digitalizaci obchodního procesu a posílení kapacity
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a bezpečnosti IT infrastruktury budou pokračovat i v roce 2020.
Jak jsme již psali ve výročních zprávách za roky 2017 a 2018,
společnost upravila svá provizní schémata ve prospěch našich
spolupracovníků v tom smyslu, že u některých produktových
skupin společnost vyplácí spolupracovníkům část provize
v předstihu před tím, než ji obdrží od partnerů. Rozdíl v objemu
přijatých a vyplacených provizí u těchto produktových skupin
je pochopitelně dočasným vícenákladem společnosti. Ten se
v čase postupně zmenšuje, nicméně vyvolal ztrátu společnosti
v letech 2017 i 2018. Náš předpoklad, že k návratu do ziskového hospodaření dojde v roce 2019, byl správný. Společnost
Broker Consulting, a. s., vykázala v roce 2019 čistý zisk ve výši
31,583 mil. Kč. Valné hromadě bude proto navržena výplata
dividend za rok 2019 ve výši 25 Kč na jednu akcii společnosti.
Výplata dividend bude uskutečněna do 10. 07. 2020.

Holdingová struktura společnosti Broker
Consulting, a. s., Česká republika k 31. 12. 2019
sestávala z těchto společností:

Akcionáři
Valná hromada

Organizační schéma skupiny
Broker Consulting

Broker Consulting, a. s.
Česká republika

Broker Consulting, a. s.
Slovenská republika

FinCo Services, a. s.
Slovenská republika

BC Marketing & Media, s. r. o.
Slovenská republika

Dobrý skutok, o. z.
Slovenská republika

ABC Finančního vzdělávání, o. p. s.
Česká republika

Dobrý skutek, z. s.
Česká republika

Pozn.: tečkovaná spojení znázorňují vazby aktivit společenské odpovědnosti a sponzorování, nikoliv majetková propojení.

• Broker Consulting, a. s., Česká republika
• Broker Consulting, a. s., Slovenská republika
• FinCo Services, a. s., Slovenská republika
• Broker Consulting Marketing & Media, s. r. o.,
Slovenská republika
přičemž holdingovou společností majoritně vlastnící ostatní
společnosti skupiny je Broker Consulting, a. s., Česká republika.
Blízkou vazbu na tyto čtyři společnosti má dále ještě obecně
prospěšná společnost ABC Finančního vzdělávání, o.p.s., a dvě
dobročinné organizace: Dobrý skutek, z. s., Česká republika
a Občianske združenie Dobrý skutok SK, která jsou skupinou
významně sponzorována.

Představenstvo společnosti Broker Consulting,
a. s., Česká republika pracovalo v roce 2019 ve
složení:

• Vilém Podliska – předseda představenstva
• Ivana Čmovšová – členka představenstva
• Petr Hora – člen představenstva
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Členství Ivany Čmovšové v představenstvu bylo ukončeno v souladu se stanovami společnosti dne 03. 03. 2020 na základě
jejího odstoupení z funkce podaného dne 03. 02. 2020.

Od 03. 03. 2020 pracuje představenstvo
společnosti Broker Consulting, a. s., Česká
republika jako dvoučlenné ve složení:

• Vilém Podliska – předseda představenstva
• Petr Hora – člen představenstva
V souvislosti s odstoupením Ivany Čmovšové byla pozměněna
struktura divizí společnosti tak, aby byly zabezpečeny všechny
činnosti, které Ivana Čmovšová přímo řídila jako členka představenstva. Část z nich převzali zbývající členové představenstva
a další část převzal Jan Bláha, který byl jmenován ředitelem
nově strukturované divize IT a zpracování dat.
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Dozorčí rada společnosti Broker Consulting, a. s.,
Česká republika pracovala až do 15. 04. 2019
jako dvoučlenná ve složení:

• Petr Hrubý – předseda dozorčí rady
• Jiří Brabec – člen dozorčí rady
Poznámka: Třetím členem dozorčí rady byl původně Petr Polenda, jehož funkce zanikla ke dni 12. 12. 2018 v důsledku
jeho předchozího odstoupení z člena dozorčí rady. Stanovy
společnosti umožňují, aby si dozorčí rada, jejíž počet členů
neklesne pod polovinu, zvolila náhradního člena dozorčí rady
až do konání nejbližší řádné valné hromady. Dozorčí rada proto
dne 15. 04. 2019 zvolila třetím členem dozorčí rady Martina
Hrubého, jehož volba byla následně potvrzena i valnou hromadou konanou dne 17. 06. 2019.
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Od 15. 04. 2019 až do 20. 04. 2020 pracovala
dozorčí rada ve složení:

• Petr Hrubý – předseda dozorčí rady
• Jiří Brabec – člen dozorčí rady
• Martin Hrubý – člen dozorčí rady
Valná hromada společnosti Broker Consulting, a. s., Česká
republika konaná dne 20. 04. 2020 odvolala člena dozorčí rady
Martina Hrubého na základě jeho žádosti o ukončení působení
v dozorčí radě společnosti a novou členkou dozorčí rady zvolila
Renátu Pavlíčkovou.

Od 20. 04. 2020 pracuje dozorčí rada ve složení:

• Petr Hrubý – předseda dozorčí rady
• Jiří Brabec – člen dozorčí rady
• Renáta Pavlíčková – členka dozorčí rady
Společnost je členěna do čtyř divizí, z nichž dvě vedou přímo
jednotliví členové představenstva a dvě představenstvem jmenovaní ředitelé divizí.
Organizační schéma společnosti Broker Consulting, a. s., Česká
republika platné k datu zveřejnění výroční zprávy je uvedeno
na následující straně.

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
K 31. 12. 2019

Dozorčí rada
Petr Hrubý, Jiří Brabec, Renáta Pavlíčková

Dceřiné společnosti SR

1| Popis společnosti
Název a sídlo obchodní firmy:    
Broker Consulting, a. s., Jiráskovo nám. 2, 326 00 Plzeň

Odbor controllingu
Renáta Pavlíčková

Představenstvo
Vilém Podliska, Petr Hora

Právní forma:   
akciová společnost

Odbor právní, compliance a vnitřní audit
Stanislav Šula

IČO:   			
25221736

Oddělení právní

Obchodní firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1121.
Generální ředitel
Vilém Podliska

Hlavní předmět činnosti:
• Investiční zprostředkovatel
• Pojišťovací agent
• Pojišťovací makléř
• Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru
• Realitní zprostředkovatel
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona			
Datum vzniku společnosti:  
21. 05. 1998

Obchodní síť

Podíly:
Společnost vlastní od roku 2010 podíl ve společnosti Broker
Consulting, a.s., se sídlem Pribinova 25, Bratislava, Slovenská
republika, IČO 36651419. Hlavním předmětem podnikání společnosti je činnost pojišťovacího agenta, pojišťovací makléře
a investičního zprostředkovatele. Společnost měla k 31. 12. 2019
základní kapitál ve výši 33 190 EUR.
Od roku 2017 společnost vlastní podíl ve společnosti FinCo Services, a. s., se sídlem Pribinova 25, Bratislava, Slovenská republika,
IČO 35848979. Hlavním předmětem podnikání společnosti je
činnost pojišťovacího agenta, pojišťovací makléře a investičního
zprostředkovatele. Společnost měla k 31. 12. 2019 základní
kapitál ve výši 398 400 EUR.
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Odbor compliance a vnitřní audit

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Divize generálního
ředitele
Vilém Podliska

Rozvahový den:  
31. 12. 2019
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Organizační schéma
společnosti
Broker Consulting, a. s.

Akcionáři
Valná hromada

Divize IT
a správy dat
Jan Bláha

Divize provozního
ředitele
Petr Hora

Divize nových
projektů
Jiří Šindelář

Odbor produktového
managementu

Odbor správy dat

Odbor marketingu
a komunikace

Odbor podpory
prodeje

Odbor IT vývoj

Oddělení marketingu

Oddělení OK POINTY

Projektový tým, nové
projekty IT

Oddělení digitální
podpory

Oddělení realitních
služeb

Oddělení IT provoz

Odbor ekonomický

Oddělení Centrum
péče o klienty

Oddělení IT - podpora
obchodu 1

Sekretariát

Oddělení
personalistiky

Oddělení IT - podpora
obchodu 2
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Společnost k 31. 12. 2019 provedla přecenění těchto podílů na
reálnou hodnotu metodou ekvivalence. K tomuto datu je vykazován v rozvaze podíl ve společnosti Broker Consulting, a. s.,
SR ve výši 2 354 tis. Kč a podíl ve společnosti FinCo Services,
a.s. ve výši 5 803 tis. Kč.
Zaměstnanci:
V roce 2019 měla společnost průměrný přepočtený počet zaměstnanců 115,79 zaměstnanců (v roce 2018 96,14). Celková výše osobních nákladů na zaměstnance v roce 2019 činila
105 486 tis. Kč.

2| Zásadní účetní postupy používané
společností
Tato účetní závěrka je připravena v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen zákon o účetnictví) a s vyhláškou Ministerstva financí České republiky č. 500/2002 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví,
pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě
podvojného účetnictví, ve znění platném pro rok 2019 a 2018.

A. 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
rovnoměrně v souladu s ustanovením zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

B. Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s pořízením
související. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého
hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Dlouhodobý
hmotný majetek je daňově odepisován lineárně, účetní odpisy
jsou rovnoměrné po dobu předpokládaného užívání majetku.
Dlouhodobý hmotný majetek do 20 tis. Kč je účtován přímo do
nákladů. Dlouhodobý hmotný majetek nad 20 tis. Kč se oceňuje
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v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady
s pořízením související. Odepisován je rovnoměrně po dobu
24 měsíců.

I. Dary

OPRÁVKY

Společnost v účetním období 2019 poskytla dary v celkové hodnotě 1 094 tis. Kč.

Opravy a údržba se účtují do nákladů. Dlouhodobý hmotný majetek je odepisován v souladu s odpisovým plánem účetní jednotky.

3| DLOUHODOBÝ MAJETEK

C. Finanční majetek

A. Dlouhodobý nehmotný majetek (tis. Kč)

Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti
a peníze na bankovních účtech. Dlouhodobý finanční majetek
tvoří majetkové účasti a podílové listy. Majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem se oceňují pořizovací cenou.
K 31. 12. každého roku jsou přeceněné na reálnou tržní cenu.

D. Zásoby

Budovy, haly, stavby
Samostatné věci movité

Konečný
stav

Úbytky

9 492

8 169

0

17 661

16 257

15 253

9 019

22 491

9 803

1 349

325

10 827

35 552

24 771

9 344

50 979

Jiný DHM
Celkem 2019

Přírůstky

POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční
stav

Přírůstky

Software

23 525

5 269

0

28 794

Ochranné známky

66 473

0

0

66 473

Ostatní DNM

21 906

1 535

0

23 441

3 689

11 039

10 879

3 849

0

0

0

0

115 593

17 843

10 879

122 557

Nedokončený NM

Zboží je oceňováno v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících. Úbytek
zboží je oceňován metodou váženého aritmetického průměru.

Počáteční
stav

Poskytnuté zálohy na N
Celkem 2019

Konečný
stav

Úbytky

C. Finanční majetek (tis. Kč)
OCENĚNÍ PODÍLŮ EKVIVALENCÍ
Počáteční stav

Přecenění 2019

Konečný stav

Podíl v BC SR

6 679

-4 325

2 354

Podíl ve FinCo

6 316

-513

5 803

12 995

-4 838

8 157

Celkem rok 2019

DLUHOPISOVÉ FONDY

E. Pohledávky

OPRÁVKY

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pohledávek po splatnosti se snižuje pomocí opravných položek na vrub
nákladů na jejich realizační hodnotu.

Počáteční
stav

Přírůstky

Software

14 029

5 069

Ochranné známky

22 633

497

Dluhopisové fondy

0

0

19 098

Celkem rok 2019

0

0

23 130

Úbytky

F. Cizí zdroje

Ostatní DNM

7 540

5 622

0

13 162

Dlouhodobé a krátkodobé závazky jsou vykazovány ve jmenovitých hodnotách.

Celkem 2019

44 202

11 188

0

55 390

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých
korunách s použitím kurzu vyhlášeným ČNB v den uskutečnění
účetní operace. Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do nákladů nebo výnosů běžného účetního období.

H. Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmu se počítá za pomoci platné daňové sazby
z účetního zisku zvýšené nebo snížené o trvale nebo dočasně
daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba
a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na
reprezentaci, odměny členům statutárních orgánů).
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POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční
stav

Přírůstky

Konečný
stav

Úbytky

Budovy, haly, stavby

43 868

2 401

0

46 269

Samostatné věci movité

26 616

19 958

13 830

32 744

Jiný DHM

11 188

740

325

11 603

1 417

9 646

10 883

180

0

0

0

0

83 089

32 745

25 038

90 796

Nedokončený HM
Poskytnuté zálohy na
majetek
Celkem 2019

Nákup
2019

Přecenění
2019

Konečný
stav

50 000

205

50 205

50 000

205

50 205

D. Pohledávky
Na nesplacené pohledávky byly v roce 2019 vytvořeny opravné
položky na základě individuálního posouzení pohledávek po
lhůtě splatnosti.

B. Dlouhodobý hmotný majetek (tis. Kč)

G. Devizové operace

Počáteční
stav

Konečný
stav
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Opravné položky k pohledávkám vyjadřují přechodné snížení
jejich jmenovité hodnoty. Zákonné opravné položky jsou tvořeny
v souladu se zákonem o rezervách.
ZMĚNY NA ÚČTECH OPRAVNÝCH POLOŽEK (v tis. Kč)
Zůstatek
k 01. 01.
2019
Opravné položky

10 430

Tvorba
opravné
položky
2 468

Zúčtování
opravné
položky

Zůstatek
k 31. 12.
2019

697

12 201
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E. Cizí zdroje
Z celkové hodnoty cizích zdrojů k 31. 12. 2019 ve výši 702 242
tis. Kč, jsou nejvýznamnější částí závazky z obchodních vztahů
dlouhodobé se splatností nad 12 měsíců ve výši 231 346 tis. Kč
a krátkodobé ve výši 414 971 tis. Kč.
Společnost nečerpala k 31. 12. 2019 bankovní úvěry.
Společnost k 31. 12. 2019 zaúčtovala rezervu na daň z příjmu ve
výši 12 318 tis. Kč jako předpokládaný odhad daňové povinnosti
za rok 2019. Důvodem zaúčtování této rezervy je, že účetní
jednotka sestavuje účetní závěrku před sestavením řádného
daňového přiznání. Rezerva na daň z příjmů je v rozvaze vykazovaná kompenzovaná o zaplacené zálohy na daň z příjmů (v roce
2019 byly zaplaceny zálohy na daň z příjmů ve výši 2 415 tis. Kč).
Odložený daňový závazek nebyl vykazován v roce 2018 a 2019.

F. Tržby
TRŽBY (V TIS. KČ)
Celkem rok 2019

Služby

Celkem rok 2018

1 943

2 446

1 120 601

1 094 097

Opravné položky

G. Bankovní záruka
UniCredit Bank ČR a.s. poskytla společnosti 4 bankovní záruky
v celkové výši 64 628,99 EUR, které byly poskytnuty s platností v rozmezí od 05 do 10/2020 a 6 bankovních záruk ve výši
1 334 092 Kč s platností od 07/2020 do 05/2024.

J) Informace o skutečnostech, které nastaly po
rozvahovém dni
Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající
se COVID-19 (koronavirus). V prvních měsících roku 2020 se
virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemí.
Představenstvo i Dozorčí rada Společnosti na vzniklou situaci
rychle reagovaly a ještě před zavedením nouzového stavu vládou provedly řadu opatření jak ke snížení nebezpečí nákazy
zaměstnanců (práce z domova, dezinfekční prostředky a roušky
na pracovištích, domácí karantény pracovníků, kteří se vraceli ze
zahraničí, apod.), tak i k zajištění provozu a všech obchodních
aktivit společnosti (zejména zavedení moderních forem elektronické komunikace jak v rámci společnosti, tak i s jejími klienty).
Tato opatření se ukázala být úspěšnými, žádný ze zaměstnanců
a spolupracovníků společnosti se dosud COVID-19 nenakazil
a obchodní výsledky jsou až dosud dokonce mírně vyšší, než ve
stejném období loňského roku.
Vedení Společnosti situaci dále pečlivě monitoruje a novou
situaci bude dle potřeby přiměřeně reagovat. K tomu má společnost vytvořeny i dostatečné finanční rezervy. Představenstvo
i dozorčí rada společnosti jsou přesvědčeny, že potenciální
dopady COVID-19 nebudou mít významný vliv na předpoklad
neomezené doby trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní
závěrka k 31. 12. 2019 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

Sestaveno: 25. 05. 2020

H. Konsolidace
Společnost je konsolidovaná. Konsolidující společnost je Broker
Consulting Group, SE. Konsolidovaná závěrka bude uložena
v sídle konsolidující společnosti, Jiráskovo nám. 2, 326 00 Plzeň.

I. Návrh na rozdělení zisku
Představenstvo navrhuje výplatu dividend z čistého zisku ve výši
31 145 tis.Kč (25 Kč na jednu akcii). Zbylých 438 tis. Kč z čistého
zisku navrhuje převést do nerozděleného zisku.
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Vilém Podliska

Petr Hora

generální ředitel a předseda
představenstva

člen představenstva
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Označení

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Text

Číslo
řádku

Skut. v účetním období
Běžném

Minulém

I.

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb

01

1 120 601

1 094 097

II.

Tržby za prodej zboží

02

1 943

2 446

A.

Běžném

Minulém

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

45

4

0

VII.

Ostatní finanční výnosy

46

293

376

03

951 787

982 970

K.

Ostatní finanční náklady

47

1 023

769

Náklady vynaložené na prodané zboží

04

1 598

2 104

*

Finanční výsledek hospodaření ( +/- ) (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)

48

9 509

3 920

2.

Spotřeba materiálu a energie

05

7 080

13 532

**

Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48)

49

44 121

-6 821

3.

Služby

06

943 109

967 334

Daň z příjmů (ř. 51 + 52)

50

12 538

4 454

Osobní náklady (ř. 10 + 11)

09

105 486

99 155

1.

Daň z příjmů splatná

51

12 538

4 454

1.

Mzdové náklady

10

78 331

74 080

2.

Daň z příjmů odložená ( +/- )

52

0

0

2.

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 + 13)

11

27 155

25 075

**

Výsledek hospodaření po zdanění  ( +/- ) (ř. 49 - 50)

53

31 583

- 11 275

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 53 - 54)

55

31 583

- 11 275

*

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII

56

1 143 192

1 246 558

2.1

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

12

22 810

21 204

2.2

Ostatní náklady

13

4 345

3 871

Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)

14

28 899

21 056

1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 17 )

15

27 128

20 375

1.1

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

16

27 128

20 375

3.

Úpravy hodnot pohledávek

19

1 771

681

Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)

20

10 112

6 495

1.

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

21

1 677

2

3.

Jiné provozní výnosy

23

8 435

6 493

Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)

24

11 873

10 598

1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

25

1 420

33

3.

Daně a poplatky

27

680

221

4.

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

28

-3 373

2 899

5.

Jiné provozní náklady

29

13 146

7 445

Provozní výsledek hospodaření (+/-)  (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)

30

34 612

- 10 741

III.

F.

*
IV.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 + 33)

31

2 749

4 915

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba

32

2 749

4 915

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 + 37)

35

0

136 565

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

37

0

136 565

H.

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

38

0

138 831

VI.

Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 + 41)

39

7 494

1 664

1.

V.
2.

VI.

1.

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

40

0

145

VI.

2.

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

41

7 494

1 519

Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45)

43

4

0

J.

Skut. v účetním období

Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)

E.

IV.

2.

Číslo
řádku

Text

1.

D.

III.

Označení
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L.

ROZVAHA - BILANCE
Označení

AKTIVA
AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)

001

Minulé úč.
období

Běžné účetní období

Řád

Brutto

Korekce

Netto

Netto

976 821

-118 570

858 251

718 988

B.

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)

003

271 715

-106 369

165 346

131 923

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11)

004

122 557

-55 390

67 167

71 391
53 336

2.

Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)

006

95 267

-42 228

53 039

2.1

Software

007

28 794

-19 098

9 696

9 496

2.2

Ostatní ocenitelná práva

008

66 473

-23 130

43 343

43 840

4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

010

23 441

-13 162

10 279

14 366

5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený
dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 12 + 13)

011

3 849

0

3 849

3 689

5.2

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

013

3 849

0

3 849

3 689

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 15 + 18 až 20 +24)

014

90 796

-50 979

39 817

47 537

B.II.1

Pozemky a stavby (ř. 16 + 17)

015

46 269

-17 661

28 608

34 376

1.2

Stavby

017

46 269

-17 661

28 608

34 376

2.

Hmotné movité věci a jejich soubory

018

32 744

-22 491

10 253

10 359

4.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 + 22 + 23)

020

11 603

-10 827

776

1 385

4.3

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

023

11 603

-10 827

776

1 385
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ROZVAHA - BILANCE
Označení

ROZVAHA - BILANCE
AKTIVA

Řád

Běžné účetní období
Brutto

5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25 + 26)

024

5.2

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 28 až 34)
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

B.III.
B.III. 1.
5.
C.
C.I.

Minulé úč.
období

Korekce

Netto

Označení

Netto

180

PASIVA
PASIVA CELKEM   (ř. 79 + 101 + 141)

1 417

Řád

Běžné účetní
období

078

858 251

Minulé úč.
období
718 988

A.

Vlastní kapitál   (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 - 100)

079

156 009

141 721

A.I.

Základní kapitál (ř. 81 až 83)

080

100 910

100 910

Základní kapitál

081

100 910

100 910

Ážio a kapitálové fondy   (ř. 85 + 86)

084

770

5 607

Ážio

085

1

1

Kapitálové fondy (ř. 87 až 91)

086

769

5 606

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

088

769

5 606
12 181

180

0

026

180

0

180

1 417

027

58 362

0

58 362

12 995

A.II.

028

8 157

0

8 157

12 995

A.II. 1

032

50 205

0

50 205

0

2.

Oběžná aktiva  (ř. 38 + 46 + 68 + 71)

037

698 592

-12 201

686 391

581 461

2.2

1.

Zásoby   (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45)

038

2 734

0

2 734

3 079

A.III.

Fondy ze zisku  (ř. 93 + 94)

092

12 181

3.

Výrobky a zboží (ř. 42 + 43)

041

2 734

0

2 734

3 079

A.III.1

Ostatní rezervní fondy

093

12 181

12 181

3.2

Zboží

043

2 734

0

2 734

3 079

A.IV.

Výsledek hospodáření minulých let  (+/-) (ř. 96 až 98)

095

10 565

34 298

Pohledávky (ř. 47 + 57)

046

293 435

-12 201

281 234

227 153

A.IV.1

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let

096

10 565

34 298

Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)

047

119 000

0

119 000

76 000

A.V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř. 01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 - 88 + 89 + 122)/

099

31 583

-11 275

Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)

052

119 000

0

119 000

76 000

B. + C.

Cizí zdroje  (ř. 102 + 107)

101

702 242

577 204

Jiné pohledávky

056

119 000

0

119 000

76 000

B

Rezervy   (ř. 103 až 106)

102

269

3 642

C.II.
C.II. 1.
1.5
1.5.4
2.

Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)

057

174 435

-12 201

162 234

151 153

2.

Rezerva na daň z příjmů

104

0

0

2.1

Pohledávky z obchodních vztahů

058

143 269

-11 453

131 816

124 976

4.

Ostatní rezervy

106

269

3 642

2.2

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

059

7 914

0

7 914

5 207

C.

Závazky  (ř. 108 + 123)

107

701 973

573 562

2.4

-748

22 504

20 970

C.I.

Dlouhodobé závazky  (ř. 109 + 112 až 119)

108

231 346

214 141

0

4 647

4.

Závazky z obchodních vztahů

114

231 346

214 141

8

Odložený daňový závazek

118

0

0

Krátkodobé závazky  (ř. 124 + 127 až 133)

123

470 627

359 421

Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)

061

23 252

2.4.3

Stát - daňové pohledávky

064

0

2.4.4

Krátkodobé poskytnuté zálohy

065

11 460

-748

10 712

8 406

2.4.5

Dohadné účty aktivní

066

6 021

0

6 021

3 268

2.4.6

C.II.

Jiné pohledávky

067

5 771

0

5 771

4 649

3

Krátkodobé přijaté zálohy

128

22 588

29 162

C.IV.

Peněžní prostředky  (ř. 72 +73)

071

402 423

0

402 423

351 229

4

Závazky z obchodních vztahů

129

414 971

313 029

C.IV. 1

Peněžní prostředky v pokladně

072

596

0

596

540

8

Závazky - ostatní (ř. 134 až 140)

133

33 068

17 230

Peněžní prostředky na účtech

073

401 827

0

401 827

350 689

8.3

Závazky k zaměstnancům

136

5 232

5 234

D.

Časové rozlišení aktiv  (ř. 75 až 77)

074

6 514

0

6 514

5 604

8.4

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

137

2 756

2 462

D. 1.

Náklady příštích období

075

6 514

0

6 514

5 467

8.5

Stát - daňové závazky a dotace

138

11 713

3 776

D. 3

Příjmy příštích období

077

0

0

0

137

8.6

Dohadné účty pasivní

139

13 299

5 696

8.7

Jiné závazky

140

68

62

D.

Časové rozlišení pasiv (ř. 142 + 143)

141

0

63

D.1

Výdaje příštích období

142

0

63

2
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (v tis. Kč)

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (v tis. Kč)
Stav k 01. 01.
2019

Základní kapitál

Přírůstky

Stav k 31. 12.
2019

Úbytky

2019
A.6

Přijaté podíly na zisku

A. ***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

100 910

0

0

100 910

5 606

0

4 837

769

1

0

0

1

B.1

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

12 181

0

0

12 181

B.2

Příjmy z prodeje stálých aktiv
Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

Kapitálové fondy
Ážio
Fondy ze zisku, rezervní fond
Nerozdělený zisk minulých let

34 298

0

23 733

10 565

Výsledek hospodaření běžného úč. období

-11 275

31 583

-11 275

31 583

B. ***

Vlastní kapitál celkem

141 721

31 583

17 295

156 009

P.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

2019

2018

351 229

148 562

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Z.

Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním

44 121

-6 821

A.1

Úpravy o nepeněžní operace

15 031

17 407

A.1. 1

Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku

27 128

20 375

A.1. 2

Změna stavu opravných položek, rezerv

-1 601

3 580

A.1. 3

Zisk z prodeje stálých aktiv

-257

31

A.1. 4

Výnosy z podílů na zisku

-2 749

-4 915

A.1. 5

Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované
výnosové úroky

-7 490

-1 664

A.1. 6

Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace

0

0

A. *

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu

59 152

10 586

A.2

Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu

18 479

222 967

A.2.1

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv

-54 864

-77 554

A.2.2

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv

122 998

162 299

A.2.3

Změna stavu zásob

A.2.4

345

136

Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů

-50 000

138 086

A. **

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

77 631

233 553

A.3

Vyplacené úroky s vyjímkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku

A.4
A.5

-4

0

Přijaté úroky

3 727

1 067

Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období

-2 417

-7 892
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6 384

78 937

233 112

-16 798

-32 086

Peněžní toky z investiční činnosti

B.3

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (v tis. Kč)

2018
0

1 470

2

42

14 097

-15 286

-17 987

Peněžní toky z finančních činností
C.1

Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků

C.2

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty

0

0

-12 458

-12 458

C.2.1
C.2.2

Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku.

0

0

Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům

0

0

C.2.3

Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů

0

0

C.2.4

Úhrada ztráty společníky

0

0

C.2.5

Přímé platby na vrub fondů

0

0

C.2.6

Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně

-12 458

-12 458

C. ***

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

-12 458

-12 458

F.

Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků

51 193

202 667

R.

Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období

402 422

351 229
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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10
ZPRÁVA O VZTAZÍCH
MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
v posledním platném znění

Zpracovatel
Vilém Podliska, předseda představenstva a Petr Hora, člen představenstva – statutární orgán společnosti Broker Consulting,
a. s., se sídlem Jiráskovo náměstí 2684/2, Východní Předměstí,
326 00 Plzeň.

I. Úvod
Statutární orgán – představenstvo společnosti Broker Consulting,
a. s., v souladu s ustanovením § 82 a násl. zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v posledním
platném znění (dále jen „ZOK“), vypracoval na základě své
povinnosti zprávu, která popisuje vztahy mezi členy skupiny
„Broker Consulting“, tj. vztahy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.
Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti respektovat ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb., týkající se obchodního tajemství.

II. Popis struktury vztahů
Ovládající osobou ovládané společnosti Broker Consulting,
a. s., (dále též „řízená osoba“) ve smyslu § 74 ZOK byla v účetním období roku 2019 společnost Broker Consulting Group, SE,
IČ: 042 46 438, se sídlem Jiráskovo náměstí 2684/2, Východní
Předměstí, 326 00 Plzeň (dále též „řídící osoba“), která je majoritním akcionářem společnosti Broker Consulting, a. s., Osobou, která ovládá řídící osobu, je Petr Hrubý, nar. 15. 03. 1972,
bytem Plzeňská cesta 568/38, Doudlevce, 326 00 Plzeň.

Podrobnější informace o holdingovém uspořádání viz Organizační struktura na straně 55, která zobrazuje uspořádání společností s vazbou na podnikání Broker Consulting, a. s.

III. Úloha řízené osoby Broker Consulting, a. s.,
v rámci koncernového uspořádání
V rámci výše uvedeného koncernového uspořádání je úlohou
řízené osoby Broker Consulting, a. s., poskytování služeb finančního poradenství a zprostředkování v rámci České republiky a vytváření podmínek pro síť spolupracovníků – finančních
konzultantů. Broker Consulting, a. s., také vytváří podmínky
pro poskytování realitních služeb prostřednictvím sítě realitních
specialistů. V rámci této úlohy řízená osoba Broker Consulting,
a. s., poskytuje určité dále popsané služby též své dceřiné společnosti Broker Consulting, a. s., Slovenská republika, která se
zabývá poskytováním obdobných služeb na slovenském trhu.
Řízená osoba Broker Consulting, a. s., poskytuje dále členům
skupiny „Broker Consulting“ reklamní a marketingové materiály
a předměty, jako zpracovatel osobních údajů zpracovává osobní údaje o klientech některých členů skupiny „Broker Consulting“
jakožto správců těchto osobních údajů, a zajišťuje vývoj IT systémů pro činnost v oblasti finančního zprostředkování pro svoji
činnost i činnost některých členů skupiny.

IV. Způsob a prostředky ovládání
Vliv řídící osoby je vykonáván rozhodováním na valné hromadě.
Petr Hrubý, který je ovládající osobou řídící osoby, byl v roce
2019 předsedou dozorčí rady řízené osoby, a vliv řídící osoby
byl tedy vykonáván pouze prostřednictvím rozhodování na valné hromadě.
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V. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud
nebo v zájmu řídící osoby nebo jí ovládaných
osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu
řízené osoby Broker Consulting, a. s., zjištěného podle poslední účetní závěrky
V účetním roce 2019 nebyla učiněna žádná jednání v zájmu řídící osoby, jež se týkala majetku, který přesahuje 10 % vlastního
kapitálu řízené osoby Broker Consulting, a. s., zjištěného podle
poslední účetní závěrky.

VI. Smlouvy uzavřené mezi členy koncernu
„Broker Consulting“
Mezi řízenou osobou Broker Consulting, a. s. a osobou ovládající
řídící osobu nebyly v účetním roce 2019 uzavřeny žádné smlouvy.
V účetním roce 2019 byly v platnosti mezi řízenou osobou Broker
Consulting, a. s. a dalšími členy koncernu „Broker Consulting“
následující smlouvy:

• smlouva o nájmu kancelářských prostor mezi řízenou
osobou BC Properties, a. s., jako pronajímatelem, a řízenou
osobou Broker Consulting, a. s., jako nájemcem

• kupní smlouvy na dodání reklamních předmětů mezi řízenou

VIII. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích
z koncernové účasti

Organizační uspořádání skupiny Broker Consulting
(z hlediska vztahů mezi propojenými osobami za účetní období 2019)

Řízená osoba Broker Consulting, a. s., hodnotí svoji účast ve
skupině „Broker Consulting“ pozitivně, neboť koncernové uspořádání umožňuje dosahování synergických efektů při podnikání jednotlivých členů skupiny „Broker Consulting“. Aktuálně
řízená osoba Broker Consulting, a. s., neshledává žádná rizika vyplývající z její účasti na koncernovém uspořádání skupiny
„Broker Consulting“.
Mezi plněními a protiplněními z jednotlivých smluv popsaných
výše v bodě VI. této zprávy a jednáními uskutečněnými mezi
členy skupiny „Broker Consulting“ neexistuje žádný nepoměr,
ceny uvedených plnění jsou na trhu obvyklé.

Petr
Hrubý

většinový
podíl

Broker Consulting
Group, SE
IČO: 04246438

většinový
podíl

jediný
akcionář

většinový
podíl

IX. Prohlášení zpracovatele
Zpracovatel svým podpisem potvrzuje, že tuto zprávu zpracoval s péčí řádného hospodáře se zohledněním všech informací,
které měl za celé sledované účetní období k dispozici.

většinový
podíl

jediný
akcionář

V Plzni dne 31. 03. 2020
50 %

jménem Broker Consulting, a. s.,

osobou Broker Consulting, a. s., jako prodávajícím, a Broker
Consulting, a. s., Slovenská republika, jako kupujícím

jediný
akcionář

• smlouva o úvěru mezi dlužníkem Home Service Financial
Group, a.s. a úvěrujícím Broker Consulting, a. s.

jediný
akcionář

VII. Posouzení toho, zda vznikla řízené osobě
újma, a posouzení jejího vyrovnání
Z žádného jednání řídící osoby nevznikla řízené osobě Broker
Consulting, a. s., újma.

Vilém Podliska

Petr Hora

generální ředitel a předseda
představenstva

člen představenstva

Broker Consulting, a.s.
IČO: 25221736
BC Capital
Investments, a.s.
IČO: 47940336, Slovensko
BC Properties, a.s.
IČO: 28002822
Home Service Financial
Group, a.s.
IČO: 05587671
Broker Consulting
SICAV, a.s.
IČO: 07188935
MONECO, spol. s r.o.
IČO: 48532827
BC Private Equity
Club, a.s.
IČO: 28002857
BC Equity
Partnership, a.s.
IČO: 08687391

většinový
podíl

většinový
podíl

jediný
společník

jediný
společník

jediný
akcionář

jediný
společník

jediný
společník

jediný
společník

Žádná újma nevznikla řízené osobě Broker Consulting, a. s., ani
z žádné ze smluv uvedených výše pod bodem VI. této zprávy,
neboť veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny za běžných tržních
podmínek. Vzhledem k tomu, že řízené osobě Broker Consulting,
a. s., újma nevznikla, není potřeba újmu vyrovnávat.
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jediný
zakladatel

jediný
společník
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ABC Finančního
vzdělávání, o.p.s.
IČO: 29118531
FinCo Services, a.s.
IČO: 35848979,
Slovensko
Broker Consulting, a.s.
IČO: 36651419,
Slovensko
PRODOMIA, s.r.o.
IČO: 26320185

Ager, spol. s r.o.
IČO: 60722126

ENGINEERING KPM a.s.
IČO: 28287231

ProfiPředseda, s.r.o.
IČO: 60720433

DOMOS spol. s r.o.
IČO: 45718661

REZIDENTA s.r.o.
IČO: 01775707

FPS s.r.o.
IČO: 27128326
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OBCHODNÍ PARTNEŘI
SPOLEČNOSTI
Objektivita našeho poradenství je v oblasti financí založena na širokém portfoliu partnerských finančních institucí a jejich produktů.
V tomto ohledu jsme připraveni poskytnout svým klientům to nejlepší, co český finanční trh nabízí. 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 podnikání, které spoluutvářejí rámec pro poskytování prvotřídní služby s dlouhodobým přínosem pro klienta.

Pojišťovny

• Allianz pojišťovna, a. s.
• AXA ASSISTANCE CZ, s. r. o.
• AXA pojišťovna, a. s.
• AXA životní pojišťovna, a. s.
• Colonnade Insurance S.A., organizační složka
• Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
• ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
• D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
• DIRECT pojišťovna, a. s.
• Generali Česká pojišťovna a.s.
• Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.
• Komerční pojišťovna, a. s.
• Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
• MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku
• myLife Lebensversicherung AG
• NN Životní pojišťovna N. V., pobočka pro ČR
• NOVIS Pojišťovna, odštěpný závod Česká republika
• Pillow pojišťovna, a.s.
• Slavia pojišťovna, a. s.
• UNIQA pojišťovna, a. s.
• Youplus Insurance International AG, pobočka pro ČR
• Allianz penzijní společnost, a. s.
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Penzijní společnosti

Banky a další úvěrové společnosti

• BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod (Hello bank!)
• Česká spořitelna, a. s.
• Československá obchodní banka, a. s.
• Equa bank, a. s.
• Home Credit a.s.
• Hypoteční banka, a. s.
• J&T Banka, a. s.
• Komerční banka, a. s.
• mBank S.A., organizační složka
• MONETA Leasing, s. r. o.
• MONETA Money Bank, a. s.
• Oberbank AG pobočka Česká republika
• ProCredia, a. s.
• Raiffeisenbank, a. s.
• Sberbank CZ, a. s.
• UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
• Wüstenrot hypoteční banka, a. s.

• AXA penzijní společnost, a. s.
• Conseq penzijní společnost, a. s.
• Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.
• ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB
• KB Penzijní společnost, a. s.
• NN Penzijní společnost, a. s.
• Penzijní společnost České pojišťovny, a. s.
Stavební spořitelny

• Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.
• Raiffeisen stavební spořitelna, a. s.
• Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.
• Wüstenrot – stavební spořitelna, a. s.
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Investiční společnosti a fondy

• Amundi Czech Republic, investiční společnost, a. s.
• Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.
• AXA investiční společnost a. s.
• Broker Consulting SICAV, a. s.
• Colosseum, a. s.
• Conseq Investment Management, a. s.
• Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s.
• INVESTIKA, investiční společnost, a. s.
• Wine Investment Partners, investiční fond s proměnným
• základním kapitálem, a. s.

Kč
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Centrum péče o klienty Broker Consulting
bezplatná linka v ČR

KONTAKTNÍ INFORMACE

      800 800 080              info@bcas.cz

ČESKÁ REPUBLIKA
Realitní linka Broker Consulting

SLOVENSKO

Broker Consulting, a. s., sídlo - centrála Plzeň

Broker Consulting, a. s.

Jiráskovo nám. 2684/2, 326 00 Plzeň

Pribinova 25, Tower 115, 811 09 Bratislava

+420 378 771 312

+421 2 208 500 30

info@bcas.cz

info@bcas.sk

www.bcas.cz

www.bcas.sk

Pracovní příležitosti v Broker Consulting

Broker Consulting, a. s., centrála Praha

FinCo Services, a. s.

bezplatná linka v ČR

Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5

Pribinova 25, Tower 115, 811 09 Bratislava

      800 023 018              prace@bcas.cz

info@bcas.cz

+421 2 208 500 30

bezplatná linka v ČR
      800 100 164              reality@bcas.cz

Broker Consulting SICAV, a. s.
Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5
www.bcsicav.cz

Monitorovaná linka pro investiční služby
      731 537 674

ABC Finančního vzdělávání, o. p. s.
Jiráskovo nám. 2684/2, 326 00 Plzeň

info@fcservices.sk
www.fcservices.sk

BC Marketing & Media, s. r. o.
Pribinova 25, Tower 115, 811 09 Bratislava
+ 421 2 208 500 31

+420 731 537 251

Dobrý skutok SK, o. z.

info@abcfv.cz

Pribinova 25, Tower 115, 811 09 Bratislava

Dobrý skutek, z. s.
Jiráskovo nám. 2684/2, 326 00 Plzeň
+420 731 537 205

+421 9 029 431 03
info@dobryskutok.sk
www.dobryskutok.sk

info@dobryskutek.cz
www.dobryskutek.cz
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