
COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT

PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA



PROFIL SPOLEČNOSTI
VÝROČNÍ ZPRÁVA
COMPANY PROFILE
ANNUAL REPORT

Obsah prezentace
Content of presentation

Základní údaje o společnosti 
4Primary Data on the Company

Úvodní slovo generálního ředitele 
6Introductory World of the CEO

Představenstvo a dozorčí rada 
10The Board of Directors and the Supervisory Board

Profi l společnosti 
12Company Profi le

Naše služby 
22Our Services

Členství v USF 
28Membership in the USF

Společenská odpovědnost 
30Corporate Social Responsibility

Vývoj obchodu v roce 2011 
34Business Development in 2011

Ekonomika společnosti v roce 2011 
42Company Economy in 2011

Obchodní partneři společnosti 
74Broker Consulting Business Partners

Reference společnosti 
76References

Kontaktní informace 
80Contact Information

OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION



020201 Základní údaje o společnosti
Primary Data on the CompanyO SPOLEČNOSTI PRIMARY DATA ON THE COMPANY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI PRIMARY DATA ON THE COMPANY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 

PROFIL SPOLEČNOSTI
VÝROČNÍ ZPRÁVA
COMPANY PROFILE
ANNUAL REPORT

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:
pojišťovací agent• 
pojišťovací makléř• 
investiční zprostředkovatel• 
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského • 
úvěru
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách • 
1 až 3 živnostenského zákona

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: 
Insurance agent• 
Insurance broker• 
Investment broker• 
Provision or brokering of customer lending• 
Production, trade and services not stated in the • 
Annexes Nos. 1 to 3 to the Trade Act
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Vážení klienti, kolegyně a kolegové, milí přátelé,

je mi ctí Vás po roce prostřednictvím této výroční 

zprávy opět pozdravit a shrnout významné události, 

které souvisely s naší fi nanční skupinou Broker Con-

sulting v roce 2011.

Osobně považuji za nejvýznamnější úspěch vítězství 

v testu fi nančních poradců. S výrazným náskokem jsme 

porazili nejen konkurenci, ale i „produktové továrny“ 

z řad bank. Naše první místo je o to cennější, že se 

jednalo o historicky největší průzkum svého druhu, který 

iniciovaly a provedly nezávislé společnosti či internetové 

portály. Chci na tomto místě ještě jednou poděkovat 

všem našim spolupracovníkům, kteří poskytují poctivé 

profesionální fi nanční poradenství a spravují našim 

klientům peníze dle doporučení Finančního plánu. 

Naplňují tím poslání naší společnosti, které je naším 

rodným listem.

V roce 2011 jsme byli úspěšní nejen v oblasti kvality, 

ale také v oblasti obchodu. Konsolidované výnosy 

z hlavní činnosti dosáhly za rok 2011 za celou fi nanční 

skupinu Broker Consulting výše 727 mil. Kč, a čistý 

zisk dosáhl hodnoty 32 mil. Kč. V loňském roce se 

nám tedy podařilo opět nastartovat dvouciferný růst. 

Počet našich klientů na konci roku překonal číslo 

350.000 při ročním přírůstku přes 43 tisíc klientů. 

To považujeme za vynikající výsledek. V roce 2011 

jsme zprostředkovali 89 tisíc smluv. Překonali jsme 

Dear Valued Clients, Colleagues and Friends,

I feel very honoured to be able to greet you again as 

you are reading this Annual Report, while I attempt 

to sum up the important events of 2011 associated 

with our Broker Consulting Financial Group. 

I personally consider our greatest success to be our 

triumph in the test of fi nancial consultants. With signifi -

cant lead, we not only beat our competitors, but also the 

“product- producers” from the ranks of banks. Winning 

the fi rst place is even more valuable since the survey was 

historically the largest of its kind; it was initiated and car-

ried out by independent companies or internet portals. 

I would like to once again take this opportunity to thank 

all of our co-operators, who provide honest professional 

fi nancial consulting and administer the fi nances of our 

clients following the recommendations based on the 

Financial Plan. Thus they live up to the mission of our 

company, which is like a birth certifi cate to us. 

In 2011, not only were we successful in the area of 

quality, but also in the area of commerce. The con-

solidated profi t from the main business activity for 

2011 for the entire Broker Consulting Financial Group 

reached the amount of CZK 727 mil., the net profi t 

reached CZK 32 mil. Thus, last year we were able to 

again kick-start the double-digit growth. At the end of 

the year, the number of our clients exceeded 350,000, 

making the annual increase in the number of clients 

všechny historické výsledky v jednotlivých letech 

naší existence.

Noví kolegové z naší dceřiné společnosti, Broker Expert, 

a. s., za sebou mají přelomový rok, ve kterém prokázali 

své nadání a odhodlání. Svědčí o tom konsolidovaná 

čísla za Českou republiku. Také jim bych chtěl poděkovat 

za kvalitu i kvantitu práce, kterou odvádějí.

Co se týká vnějších podmínek, závěr roku 2011 se nesl 

v duchu intenzivních příprav na důchodovou reformu 

a také vstupu do „1. fáze“ penzijní reformy v rámci 

3. pilíře penzijního připojištění. Zároveň byl ale rok 2011 

ve znamení příprav změn v legislativě a regulaci našeho 

odvětví. V rámci našeho členství v USF (Unii společností 

fi nančního poradenství a zprostředkování) jsme se 

snažili ovlivnit připravované kroky tak, aby prospěly 

českým spotřebitelům i celému trhu a neupřednost-

ňovaly pohled jen jedné ze zájmových skupin. 

Pokračovali jsme v naší tradici přinášení produkto-

vých inovací. Pomohli jsme na svět opět několika 

jedinečným produktům – zahájili jsme prodej spe-

ciálního rezervotvorného pojištění Evropská penze 

Premium od České podnikatelské pojišťovny a čistě 

rizikového produktu Rizikové životní pojištění s divi-

dendou (RŽPD/S) od UNIQA pojišťovny. V roce 2011 

navíc opět stoupal prodej hypoték a investic. Objem 

zprostředkovaných hypoték vzrostl dle metodiky USF 

v České republice o 51 % na bezmála 3 miliardy Kč. 

over 43 thousand. We consider that an excellent result. 

In 2011, we intermediated 89 thousand contracts. We 

exceeded every historical result achieved in all the 

individual years of our existence. 

Last year was a turning point for our new colleagues 

from our subsidiary company, Broker Expert, a. s. during 

which they proved their talent and determination. The 

proof is in the consolidated numbers for the Czech 

Republic. I would also like to thank them for the quality, 

as well as the quantity of the work they put in. 

With respect to the external conditions, the end of 

2011 was in the spirit of intensive preparations for 

the pension reform, as well as the entry into the “fi rst 

phase” of the pension reform within the 3rd savings 

pillar of voluntary supplementary pension insurance. 

At the same time, 2011 was also dedicated to the 

preparation of changes in the legislation and regula-

tion of our industry. Within our membership in the USF 

(Union of Companies Allied in Financial Intermediary 

and Counselling) we strived to infl uence the upcoming 

measures so that those measures benefi t the Czech 

consumers, as well as the entire market, and not give 

preference to a view of a single interest group.

We continued in our tradition of coming up with product 

innovations. Again, we helped several original products 

be brought into the world – we started the sales of an 

original reserve-creating insurance European Pension 
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Premium from the insurance company of Česká pod-

nikatelská pojišťovna, and a strictly risk product Risk Life 

Insurance with Dividends (RŽPD/S) from the insurance 

company of UNIQA pojišťovna. In addition to that the 

sales of mortgage credits and investments grew in 2011, 

once again. According to the USF methodology, the 

volume of intermediated mortgage credits in the Czech 

Republic grew by 51 % reaching nearly CZK 3 milliard. 

The consultants of our companies in the Slovak Republic 

intermediated mortgage credits worth EURO 70 mil. 

in 2011, which equals 43 % of interannual growth. 

The volume of intermediated investments increased 

by 13 % in the Czech Republic, while we reached an 

interannual growth of 43 % in the area of investments 

in the Slovak Republic. 

During 2011, within our effort to live up to our social 

responsibility not only did we support the existing 

charitable organization – the unincorporated associa-

tion of Dobrý skutek (Good Deed), we also founded 

a generally benefi cial organization of ABC of Financial 

Education, which contributes to the fi nancial literacy 

of our citizens, especially high school students.

I would like to thank all of our co-operators and 

employees of the Financial Group for the outstanding 

job and excellent results, and I look forward to the 

upcoming years of cooperation. I would also like to 

thank you, our clients, for the trust you invest in us.

I look forward to our upcoming cooperation in 2012. 

Respectfully Yours,

Petr Hrubý

CEO and Chairman of the Board of Directors

Konzultanti v našich společnostech na Slovensku 

zprostředkovali v roce 2011 hypotéky za 70 mil. Euro, 

což odpovídá 43% meziročnímu nárůstu. Objem 

zprostředkovaných investic stoupl v České republice 

o 13 % a na Slovensku jsme v oblasti investic dosáhli 

meziročního nárůstu 43 %.

V průběhu roku 2011 jsme v rámci úsilí naplňovat 

svou společenskou odpovědnost nejen podporovali 

dosavadní charitativní společnost – občanské sdružení 

Dobrý skutek, ale také jsme založili obecně prospěšnou 

společnost ABC Finančního vzdělávání, která přispívá 

ke zvyšování fi nanční gramotnosti našeho obyvatelstva 

a zejména studentů středních škol.

Děkuji všem spolupracovníkům a zaměstnancům 

fi nanční skupiny za výtečnou práci a vynikající výsledky 

a těším se na další roky spolupráce. Děkuji také Vám, 

našim klientům, za důvěru, kterou nám projevujete.

Těším se na další spolupráci v roce 2012.

S úctou,

Petr Hrubý

generální ředitel a předseda představenstva

02 Úvodní slovo generálního ředitele
Introductory Word of the CEO
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Vilém Podliska
místopředseda 
představenstva
Deputy Chairman 
of the Board of Directors

Pavel Matoušek
člen představenstva
Member 
of the Board of Directors

Ivana Čmovšová
členka představenstva
Member 
of the Board of Directors

Petr Hrubý
předseda představenstva
Chairman 
of the Board of Directors

Tomáš Paur
předseda dozorčí rady
Chairman 
of the Supervisory Board

Jiří Brabec
člen dozorčí rady 
Member
 of the Supervisory Board

Jiří Čejka
člen dozorčí rady
Member 
of the Supervisory Board
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POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI 
BROKER CONSULTING

Jsme finančním konzultantem a přinášíme lidem 

peníze navíc. Jsme průvodcem na cestě k fi nanční 

nezávislosti klientů, spolupracovníků i našich rodin.

Kdo jsme
Broker Consulting patří mezi nejvýznamnější spo-

lečnosti na českém a slovenském trhu nezávislého 

fi nančního poradenství. Podle výsledků nezávislého 

testu fi nančních poradců, iniciovaného v roce 2011 

odbornými servery měšec.cz, poradci-sobě.cz a ča-

sopisem Finanční poradce, získají klienti od Broker 

Consulting nejkvalitnější služby na českém trhu. 

Nejlepší hodnocení v testu udělila poradcům Broker 

Consulting laická i odborná porota.

Ryze českou společnost Broker Consulting založili 

v roce 1998 lidé, kteří chtěli poskytovat nadstan-

dardně kvalitní služby fi nančního plánování. Za čtr-

náct let se z malé společnosti vyvinula prosperující 

skupina fi rem Broker Consulting. 

Finanční skupinu Broker Consulting tvoří v současné 

době tyto společnosti:

Broker Consulting, a. s. • (Česká republika)

Broker Expert, a. s. • (Česká republika)

Broker Consulting, a. s. • (Slovensko)

Fin Consulting, a. s. • (Slovensko)

MISSION OF 
BROKER CONSULTING

We are a fi nancial counselling company bringing extra 

money to people. We are guides for our clients on the 

tour to fi nancial independence of clients, co-workers 

and our families, too.

Who We Are
Broker Consulting is one of the leaders in the Czech 

and Slovak market of independent fi nancial counsel-

ling services. According to results of independent test 

of fi nancial advisors initiated in 2011 by special serv-

ers měšec.cz, poradci-sobě.cz and Financial Advisor 

magazine, the Broker Consulting clients receive the 

highest quality services in the Czech market. The best 

in test award obtained Broker Consulting advisors 

even from lay jury.

The all-Czech company of Broker Consulting was 

established in 1998 by people wanting to provide 

fi nancial planning services of above-standard quality 

their clients could rely on. Over the period of fourteen 

years, a small company has evolved into a thriving 

group of businesses Broker Consulting. 

The Broker Consulting fi nance group is actually formed 

by the following companies:

Broker Consulting, a. s. • (Czech Republic)

Broker Expert, a. s. • (Czech Republic)

V roce 2011 přesáhl obrat z hlavní činnosti skupiny 

částku 727 milionů Kč. V meziročním srovnání se 

obrat fi nanční skupiny zvýšil o 17 %. 

Na fi nančním trhu stojí Broker Consulting mezi dvě-

ma stranami: stranou nabídky, kterou tvoří fi nanční 

instituce se svými produkty, a stranou poptávky, 

kterou tvoří naši klienti se svými potřebami, cíli 

a přáními. Na straně nabídky Broker Consulting 

vybírá do svého porfolia kvalitní fi nanční produkty 

a klientům pak pomáhá najít, co je pro ně v daném 

období dle jejich Finančního plánu smysluplné a co 

už není. Naší nejdůležitější rolí je být efektivním prů-

vodcem na cestě k fi nanční nezávislosti a přinášet 

lidem peníze navíc. 

V roce 2011 jsme spolupracovali s více než padesáti 

fi nančními institucemi, bez závazků ke kterékoliv 

z nich.

Pro svou činnost splňujeme všechny zákonem sta-

novené podmínky a registrace.

Síť poboček
Našim klientům je k dispozici více než 100 kanceláří 

a klientských center po celém území České repub-

liky. V roce 2011 pracovalo pro společnost Broker 

Consulting více než 1000 profesionálních fi nančních 

konzultantů.

Broker Consulting, a. s. • (Slovakia)

Fin Consulting, a. s. • (Slovakia)

In 2011 the group’s turnover from group main activity 

exceeded CZK 727 million. The fi nance group turnover 

has grown 17% in the year on year comparison. 

In the fi nancial market Broker Consulting stands be-

tween two sides: the side of offer which is formed 

by fi nancial institutions with their products and the 

demand side formed by our clients with their needs, 

aims and wishes. From the offer side Broker Consult-

ing selects quality fi nancial products in its portfolio 

and helps clients to fi nd what makes sense for them 

according to their Financial plan in the given period. 

To be an effective guide on the way to fi nance inde-

pendence and bring extra money to people is our 

most important role. 

In 2011 we co-operated with a total of fi fty fi nancial 

institutions, having no liability to any of them.

The company of Broker Consulting complies with all 

legally prescribed prerequisites and registrations to 

pursue its business activities.

Branch Network
Our clients can use more than 100 offi ces and client 

centres over the whole Czech territory. More than 
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1000 professional fi nancial counsellors worked for 

Broker Consulting.

WHO ARE OUR CLIENTS

We offer our services to a range of clients on all 

income levels, whether they involve physical entities 

or corporate bodies. 

What We Offer To Our Clients
   Consulting services, brokering and counselling in 

the fi eld of fi nancial and social security schemes for 

persons and families. 

   With help of available state subsidies our fi nancial 

counsellors help clients to create fi nance reserves for 

selected purposes. They look for higher yields for 

existing assets. 

   Counselling in the fi eld of fi nancing of housing, 

selection of the most optimum credit product, including 

setting and negotiating of credit terms and conditions 

with bank houses.

   Finance plan is our essential service in the fi eld 

of family fi nances. 

   Formation of social programs with the applica-

tion of tax preferences for corporate bodies and 

companies. 

   Activities involving insurance brokering for medium 

and large companies. 

   Investment consulting for natural persons and 

corporate bodies as well. 

Quality of Our Services
Quality and fair play are our main values. We aspire 

to cultivate the market and increase the reputation of 

KDO JSOU NAŠI ZÁKAZNÍCI

Naše služby nabízíme klientele všech příjmových sku-

pin, ať už se jedná o fyzické osoby či společnosti. 

Co nabízíme našim zákazníkům
   Konzultace, zprostředkování i poradenství v oblasti 

fi nančního a sociálního zabezpečení osob a rodin. 

   Za pomoci všech dostupných státních dotací 

pomáhají naši fi nanční konzultanti klientům vytvářet 

fi nanční rezervy na jimi zvolené účely. Pro existující 

aktiva hledají na trhu vyšší výnosy. 

   Poradenství v oblasti fi nancování bydlení, výběr 

nejvhodnějších úvěrových produktů, včetně nastavení 

a vyjednávání úvěrových podmínek s bankami.

   Naší základní službou v oblasti rodinných fi nancí 

je Finanční plán. 

   Tvorbu sociálních programů s využitím daňových 

zvýhodnění pro podniky a společnosti. 

   Činnosti pojišťovacího makléře pro střední a velké 

společnosti. 

   Investiční poradenství pro fyzické i právnické osoby. 

Kvalita služeb
Kvalita a fair play patří k hlavním hodnotám, které 

vyznáváme. Usilujeme o kultivaci trhu a zvyšování 

prestiže oboru poskytování fi nančních služeb. Byli 

jsme první společností na trhu finančního pora-

denství, která zavedla institut etické komise, která 

pomáhá klientům dostát svým právům v případě, že 

se na svých právech cítí dotčeni. 

Námi deklarované hodnoty potvrzují i výsledky ne-

závislých testů. 
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V roce 2008 jsme získali nejlepší hodnocení v kate-

gorii „Kvalita nabízeného řešení” v testu služeb fi -

nančních poradců pořádaném odborným časopisem 

Osobní finance. V pořadu Černé ovce vysílaném 

Českou televizí v roce 2010 poskytl Broker Consul-

ting jako jediný z testovaných poradců ve skryté 

kameře skutečně profesionální a nezávislé fi nanční 

poradenství. 

Za největší úspěch považujeme absolutní vítězství 

v největším nezávislém testu finančních porad-

ců pořádaném v roce 2011 odbornými servery 

měšec.cz, poradci-sobě.cz a časopisem Finanční 

poradce.

HISTORIE 
BROKER CONSULTING

V době svého vzniku v roce 1998 patřila společnost 

Broker Consulting v České republice k průkopní-

kům oboru nezávislého zprostředkování fi nančních 

produktů a nezávislého poradenství. Ve vyspělých 

státech Evropské unie i na českém trhu začalo poz-

ději nezávislé poradenství plně nahrazovat přímý 

prodej fi nančních produktů. V roce 2011 přispěla 

k tomuto zřetelnému trendu také penzijní reforma 

a rostoucí zájem české veřejnosti o plánování rodin-

ných fi nancí. 

Nejdůležitější mezníky ve vývoji 
společnosti:

1998 • založení společnosti Broker Consulting, s. r. o., 

se sídlem v Plzni, Dominikánská 9

fi nancial services provision. We were the fi rst company 

in the market of fi nancial counselling that launched 

an institute of ethic commission helping our clients 

to obtain their rights if they feel their rights have 

been affected. 

The values declared by us are confi rmed even by 

independent test results. 

In 2008 we were declared winners in the category 

“Quality of offered solution” in the test of fi nancial 

counsellors held by Personal Finances, a special maga-

zine. In Black Sheep, a hidden programme transmitted 

by the Czech TV in 2010, Broker Consulting as the only 

one of the tested advisors provided a really professional 

and independent fi nancial consultation. 

The absolute victory in the biggest independent test 

of fi nancial counsellors organised in 2011 by special 

servers měšec.cz, poradci-sobě.cz and Financial Advisor 

magazine we consider as the biggest success.

BROKER CONSULTING HISTORY

At the time of its formation in 1998 Broker Consult-

ing belonged to pioneers in the fi eld of independent 

brokering of financial products and independent 

counselling in the Czech Republic. Later on, similarly 

as in the developed countries of the European Union, 

independent counselling services started to fully replace 

direct sales of fi nancial products also in the Czech 

market. In 2011 this considerable trend was supported 

also by pension reform and increased interest of the 

Czech public in family fi nance planning. 
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Key milestones in the company history are 
listed in the table below:

1998 • Establishment of Broker Consulting, s. r. o. 

with registered offi ce at Dominikánská 9, 

Pilsen

2000 • Change of the company headquarters –Edvarda 

Beneše 70-72, Pilsen

2001 • Number of clients reached 50,000

2003 • Annual turnover of the company exceeded 

the limit of CZK 100m

 • Number of clients reached 100,000

2004 • Change of the legal form to Broker Consulting, 

a. s.

 • Change of the company headquarters – Kla-

tovská 7, Pilsen

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 offi ce – 

Průběžná 78

2006 • Implementation of a new system of electronic 

data processing and calculation of commis-

sions

 • Co-founding of Unie společností fi nančního 

zprostředkování a poradenství (Union of 

Companies Allied in Financial Intermediary 

and Counselling)

2000 • změna sídla společnosti – Plzeň, Edvarda 

Beneše 70–72

2001 • počet klientů dosáhl 50 000

2003 • roční obrat společnosti překonal hranici 

100 mil. Kč

 • počet klientů dosáhl 100 000

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 fi nančního 

zprostředkování a poradenství

 • založení Broker Consulting, s. r. o. na 

Slovensku

 • změna sídla společnosti – Plzeň, Jiráskovo 

nám. 2

 • počet klientů dosáhl 150 000

2007 • roční obrat společnosti překonal hranici 

300 mil. Kč

2008 • změna sídla pražské centrály na adresu 

Evropská 136

 • nákup 100 % akcií obchodní společnosti 

Olymp2002, a. s.

04 Profi l společnosti
Company Profi le

 • počet klientů přesáhl 200 000

 • zahájení projektu 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 

fi nanční 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 Consul-

ting, a. s.)

 • spuštění lifestylového webu BeOK.cz pro 

konzultanty coby platformy pro sdílení zážitků 

a názorů spolupracovníků Broker Consul-

ting

 • 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 

2011 • obrat z hlavní činnosti fi nanční skupiny Broker 

Consulting dosáhl výše 727 mil. Kč

 • změna sídla pražské centrály na adresu 

Evropská 846/176a, Praha 6

 • Broker Consulting se stal vítězem největší-

ho nezávislého testu fi nančních poradců, 

 • 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 offi ce – Evrop-

ská 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 fi nancial planning

 • Launch of the fi nancial planning server Peníze-

Navíc.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 Consult-

ing 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
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 • Invited by Broker Consulting, world re-

nowned elite instructor Brian Tracy appears 

in Prague

 • Online reality show Mizí Vám Prachy broad-

casted, created with a contribution of the 

Broker Consulting consultants and in coop-

eration with the Peníze.cz server 

2011 • Main activity turnover of Broker Consulting 

reached CZK 727 m

 • Change of the Prague central offi ce to the 

address at Evropská 846/176a, Praha 6

 • Broker Consulting declared winner of the biggest 

independent test of financial counsellors 

initiated by servers měšec.cz, poradci-sobe.cz 

and Financial Advisor magazine

 • In October 2011 Broker Consulting counsellors 

passed second all-day seminary with American 

lecturer Brian Tracy

 • Broker Consulting was at foundation of ABC 

Financial Education, a nonprofi t organisation 

created for the purpose of raising of Czech 

public fi nancial literacy

PEOPLE IN BROKER 
CONSULTING

In 2011 we noticed a signifi cant growth of interest in 

work for our company. The fi eld of independent fi nancial 

counselling passes through a marked boom. The trend 

of pass from insurance companies, banks and fi nancial 

institutions to independent distribution of fi nancial prod-

ucts deepens and Broker Consulting is one of the most 

stabile partners in this fi eld in the Czech market. 

iniciovaného servery měšec.cz, poradci-sobe.cz 

a časopisem Finanční poradce 

 • v říjnu 2011 absolvovali spolupracovníci 

Broker Consulting druhý celodenní seminář 

s americkým lektorem Brianem Tracym 

 • Broker Consulting stál u zrodu obecně pro-

spěšné společnosti ABC fi nančního vzdělávání, 

která vznikla za účelem zvyšování fi nanční 

gramotnosti české veřejnosti

LIDÉ V BROKER CONSULTING

V roce 2011 jsme zaznamenali výrazný růst zájmu 

04 Profi l společnosti
Company Profi le

o práci v naší společnosti. Obor nezávislého fi -

nančního poradenství zažívá výrazný boom. Pro-

hlubuje se trend přechodu od pojišťoven, bank 

a fi nančních institucí k nezávislé distribuci fi nanč-

ních produktů a společnost Broker Consulting je 

jedním z nejstabilnějších partnerů v tomto oboru 

na českém trhu. 

Aktivním lidem, kteří v sobě objeví touhu a chuť 

pracovat v oblasti fi nancí a záleží jim na profesio-

nalitě a fair play, přinášíme 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.

Profesionalita našich spolupracovníků je podlože-

na propracovaným systémem vzdělávání. Každý 

z našich konzultantů prochází celou škálou školení, 

která mu kromě legislativně daných požadavků na 

výkon profese fi nančního poradce poskytnou kom-

plexní vzdělání v oboru i inspiraci pro osobní růst.

VZDĚLÁVÁNÍ V BROKER 
CONSULTING

Vzdělávací systém pro spolupracovníky Broker Con-

sulting je rozdělen do tří základních úrovní:

Finanční abeceda
Finanční abeceda poskytuje účastníkům základní 

rekvalifi kaci a vzdělání v oblasti fi nančního pláno-

vání, produktových znalostí i obchodního jednání. 

Noví spolupracovníci se zde naučí jednat s klientem, 

To active individuals, who have discovered within them-

selves an ambition and taste to work in the fi nancial 

fi eld and who are up to professionalism and fair play 

we bring a unique possibility to get know-how and 

build a career in the fi eld which has noticed growth 

even in time of economic slowdown and which expects 

further expansion within next ten years.

Professionalism of our co-workers is supported by 

a sophisticated educational system. 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 fi nancial consultant, but also with a comprehensive 

education in the fi eld, as well as an inspiration for their 

personal growth..

EDUCATION IN BROKER 
CONSULTING

The educational system for Broker Consulting co-

workers is divided into three basic levels.

Financial ABC
Financial ABC provides the participants with elemen-

tary retraining and education in the fi eld of fi nancial 

planning, product knowledge, as well as business 

negotiation. New co-workers learn how to deal with 

a client, acquire the data for a fi nancial plan, and the 

method of adequate fi nancial plan preparation. The 

seminars of Financial ABC provide suffi cient 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 
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force related to our profession. Cycle of seminars is 

terminated with fi nal test.

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 practi-

cal fi nancial mathematics, advanced investment, share 

trading, fi nancial derivatives, business, communication 

and presentation skills, deeper product knowledge, 

image and lifestyle. Our consultants also take part in 

seminars aimed at personality growth. 

Management Academy
In Broker Consulting, everyone with suffi cient 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 

suffi cient 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.

Seminars and training with external top lecturers are 

part of the Broker Consulting educational system. In 

získat data pro fi nanční plán i způsob, jak správně 

fi nanční plán sestavit. Semináře fi nanční abecedy 

poskytují dostatečný základ obchodních dovedností 

i potřebný rozsah informací a znalostí. Jejich sou-

částí jsou také základy platné legislativy vztahující 

se k našemu oboru. Cyklus seminářů je zakončen 

závěrečnou zkouškou.

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 vzděláva-

cích 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, fi nanční deriváty, obchodní, komunikač-

ní a prezentační dovednosti, hlubší produktové 

znalosti, image, životní styl. Naši konzultanti se 

účastní také seminářů zaměřených na osobnostní 

rozvoj. 

Manažerská akademie
Manažerem v Broker Consulting má právo se stát 

každý, kdo má pro tuto práci dostatečnou ambici 

a podloží ji svými pracovními výsledky. Kurzy Ma-

nažerské 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.
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Součástí vzdělávacího systému Broker Consulting 

jsou také semináře a školení s externími špičkovými 

lektory. V roce 2011 měli spolupracovníci Broker 

Consulting již podruhé možnost setkat se osobně se 

světově uznávaným lektorem a autorem bestsellerů 

z oblasti osobního rozvoje a manažerských doved-

ností, Brianem Tracym. 

2011 the Broker Consulting co-workers had already 

second chance to meet personally Brian Tracy, the 

world-famous lecturer and author of bestsellers in the 

fi eld of personal growth and managerial skills.
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OK FINANČNÍ PLÁN

Finanční plán je ve fi nančních službách nejmoder-

nější a klienty nejvíce preferovanou službou. Klienti 

získávají na základě podrobné analýzy jejich situace 

strategii, jak si splnit sny a fi nanční cíle s pomocí vy-

užití efektivních a moderních fi nančních produktů, 

které jsou na trhu k dispozici.

Finanční plán konzultanti Broker Consulting sestavu-

jí pomocí jedinečné aplikace OK Finanční plán, která 

respektuje vztah klientů k riziku a výsledné řešení 

přizpůsobuje na míru každému klientovi. 

Finanční plán poskytuje klientům návod jak efek-

tivně využívat své fi nance a najít cestu k fi nanční 

nezávislosti. Podle našich zkušeností má 90 % lidí 

možnost do 20 až 25 let přestat pracovat a přitom 

si udržet stávající životní úroveň.

Myšlenka fi nančního plánování stojí na vrcholu sou-

časné nabídky v oboru fi nančních služeb.

OK Finančního plán řeší zejména čtyři základní 

oblasti rodinných fi nancí, kterými jsou: 

OK Spoření• 

OK Bydlení• 

OK Renta • 

OK Zabezpečení.• 

OK FINANCIAL PLAN

Financial planning is the most up-to-date fi nancial 

service and it is also the most sought-after one by 

the clients. Based on a detailed analysis of their situ-

ation the clients obtain a strategy aimed at achieving 

their dreams and fi nancial goals by means of utilizing 

effective and modern fi nancial products available on 

today’s market. 

Broker Consulting consultants draft the fi nancial plan 

utilizing the unique OK Financial Plan application which 

respects the relation of the clients to risk and tailors 

the fi nal solution based on each individual client. 

The fi nancial plan offers the clients instructions on 

how to effectively utilize their fi nances and fi nd a path 

to fi nancial freedom. 

Based on our experience 90 % of people have the pos-

sibility to quit working within the next 20 to 25 years 

and yet maintain their existing standard of living. 

The idea of fi nancial planning is at the top of what 

is currently being offered in the fi eld of fi nancial 

services. 

The OK Financial Plan is especially aimed at offering 

solutions for the four basic categories of family fi nances 

that comprise the following: 

OK Spoření
Hlavním cílem OK Spoření je zajistit našim klientům, 

aby měli dostatečně efektivní nástroje pro dlouho-

dobé navyšování svého fi nančního majetku. Díky 

tomu mají také vždy k dispozici prostředky nutné 

k uhrazení nenadálých výdajů. Stejně důležité je 

však i to, aby tyto prostředky byly uloženy v bez-

pečí. Klienti, kteří využívají OK Spoření, dosáhnou 

v průměru o 2 % vyššího zhodnocení svých úspor. 

Nezměníme cenu fi nančních cílů, které naši klienti 

mají. Dokážeme k nim ale najít výrazně úspornější 

cestu.

OK Bydlení
OK Bydlení je další významnou částí OK Finančního 

plánu. Je přínosem pro klienty, kteří už vlastní byd-

lení mají, i pro ty, kteří pořízení nemovitosti teprve 

plánují. Našim klientům pomáháme snížit splátky 

stávajícího úvěru, nebo jim poradíme s výběrem 

nejvýhodnějšího úvěru na bydlení a s jeho násled-

ným sjednáním s bankou nebo stavební spořitelnou. 

V rámci OK Bydlení dokážeme našim klientům ušet-

řit na splátkách úvěru v průměru 700 Kč měsíčně.

OK Renta 
OK Renta umožňuje našim klientům vytvořit si do-

statečnou finanční rezervu k tomu, aby se mohli 

svobodně rozhodnout k odchodu na penzi dříve, 

než jim to umožní stát. V souvislosti s penzijní refor-

mou, která byla schválena v roce 2011, se výrazně 

OK Saving• 

OK Housing• 

OK Annuity• 

OK Insurance.• 

OK Saving
The main objective of OK Saving is to ensure that our 

clients have suffi ciently effective tools for increasing 

their fi nances long-term. Thanks to that they also 

always have fi nancial resources readily available to 

cover any unexpected expenses. However, of equal 

importance is also having those resources deposited 

safely. Clients using the OK Saving service achieve an 

increase in the value of their savings that is higher by 

2 % on average. We are not going to change the price 

of the fi nancial objectives our clients have. However, we 

are capable of fi nding a signifi cantly more economical 

way of achieving them. 

OK Housing
OK Housing is another important part of the OK Financial 

Plan. Both clients who already own their home and those 

who are only just planning the purchase of their own 

property will benefi t from it. We help our clients lower the 

payments of their existing credit, or we can recommend 

the selection of the most advantageous real estate credit 

including its consequent arrangement with a bank or 

a building and loan association. As part of the OK Housing 

service we are able to save our clients up to CZK 700 on 

average on their credit monthly payments.
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OK Annuity 
OK Annuity allows our clients to create suffi cient 

fi nancial funds in order for them to be able to freely 

decide to pick an earlier retirement date than what 

the state allows. In association with the approval of 

the retirement reform in 2011 our clients became sig-

nifi cantly more interested in this part of the Financial 

Plan. It is quite common in the advanced countries for 

people not to depend on drawing low government 

pensions, and to be able to reach fi nancial freedom 

(annuity) at one point or another in their lives. The 

fi nancial consultants of Broker Consulting assist their 

clients in accumulating fi nancial assets in an effective, 

but at the same time suffi ciently safe manner. Based 

on our many-year experience we know that nine out 

of ten clients have the capability of reaching fi nancial 

freedom within a 15 to 25-year horizon. 

OK Insurance
OK Insurance helps our clients overcome unpleasant 

phases of life (for example following injury, during ill-

ness, or potentially following the death of the family’s 

main breadwinner), and start living their life to the 

fullest again. We are able to evaluate the needs of our 

clients and fi nd a suitable insurance policy based on 

their individual needs. Our clients have saved about 

20 % on average on insurance products within the 

OK Insurance program.

OK FRINGE BENEFITS 
OPTIMIZATION

Within the relatively fragile economic revitaliza-

tion many companies try to fi nd ways to boost the 

zvýšil zájem našich klientů o tuto součást Finanč-

ního plánu. Ve vyspělých státech je běžné, že lidé 

nejsou odkázáni na nízké penze od státu a během 

svého života na fi nanční svobodu (rentu) dosáhnou. 

Finanční konzultanti Broker Consulting pomáhají 

klientům vytvořit fi nanční majetek efektivním, ale 

dostatečně bezpečným způsobem. Z našich dlou-

holetých zkušeností víme, že devět z deseti klientů 

může dosáhnout fi nanční nezávislosti v horizontu 

15–25 let.

OK Zabezpečení
OK Zabezpečení pomáhá našim klientům překle-

nout nepříjemné životní etapy (například při úrazu, 

nemoci, případně úmrtí živitele rodiny) a opět žít 

naplno. Dokážeme vyhodnotit potřeby našich kli-

entů a najít vhodnou pojistku podle jejich individu-

álních potřeb. Naši klienti v rámci OK Zabezpečení 

ušetřili na pojistných produktech v průměru 20 %. 

OK OPTIMALIZACE 
ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD 

V rámci poměrně křehkého hospodářského oživení 

hledá řada fi rem způsoby, jak více motivovat své 

zaměstnance, ale zároveň nezvýšit své náklady 

či dokonce fi nance ušetřit. Jednou z cest, kterou 

využívají, je odměňování pomocí mimoplatových 

výhod ve formě příspěvků do fi nančních produktů. 

Služba OK Optimalizace zaměstnaneckých výhod, 

která je určena korporátní klientele, pomáhá najít 

ty nejlepší možnosti využívání daňových výhod 

v souladu s potřebami a požadavky každého za-

městnavatele.

05 Naše služby
Our Services

Co můžeme fi rmám nabídnout? 
   Navržení nejvhodnějšího způsobu využití fi nančních 

produktů v jejich personální politice. Dokážeme vytvo-

řit motivační a stabilizační zaměstnanecké programy 

s využitím daňových zvýhodnění nebo jiné speciální 

kombinované programy.

   Úsporu času, a to díky našim zkušenostem a pro-

pracovaným postupům při zavádění personálních pro-

gramů i nových benefi tů a při komunikaci s fi nančními 

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 fi rem 

i jejich zaměstnancům, včetně servisu i pro další fi nanční 

služby a produkty.

   Vhodnou komunikační strategii vůči zaměst-

nancům.

   Školení zaměstnanců v oblasti fi nanční gramot-

nosti.

Výhody spolupráce s Broker Consulting 
pro fi rmy

   Uplatňování individuálního přístupu
Při jednání s fi rmami vždy respektujeme konkrétní 

potřeby a požadavky fi rmy, včetně její fi remní kultu-

ry. Každá společnost je vnitřní strukturou jedinečná, 

ať už jde o velikost, ziskovost, počet zaměstnanců 

či obor činnosti. Podle těchto okolností volíme své 

postupy.

motivation of their staff, while at the same time not 

increasing their costs or even saving their money. 

One of the methods they utilize is recompensation 

by fringe benefi ts in the form of contributions to 

fi nancial products. The OK Fringe Benefi ts Optimiza-

tion, which is intended for our corporate clientele, 

helps fi nding the best options to utilize tax breaks 

according to the needs and requirements of each 

and every employer. 

What can we offer to companies? 
   Proposal of the most efficient application of 

fi nancial products in their human resources policy. 

We are able to create motivational and stabilization 

employee programs utilizing tax breaks or other special 

combination programs. 

   Time saving thanks to our experience and well-

elaborated procedures in the implementation of 

human resource programs as well as new benefi ts, 

and in the communication with fi nancial institu-

tions. 

   Decrease in your administrative burden related to 

the implementation of employee programs.

   Guarantee of certainty that corporate resources 

will be invested in quality and effective financial 

products. 

   Provision of independent consultancy to corporate 

management and its staff, including other fi nancial 

services and products.

   Suitable communication strategy with respect to 

the employees.

   Employee training in the field of financial 

literacy. 
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Advantages arising for companies from 
the co-operation with Broker Consulting 

   Individual approach
When dealing with companies we always respect 

the specifi c needs and requirements the respective 

company may have, including their corporate cul-

ture. Every company’s internal structure is unique, 

determined by the size of the company, profi tability, 

number of employees or sphere of business. We base 

our approach on these circumstances. 

   Emphasis on economic benefi t
Our proposed solutions are based on a thorough 

analysis of the input information and designed so as to 

achieve an optimum utilization of the tax breaks with 

the highest possible economic, social and personnel 

benefi t for the company. 

   Implementation strategy and follow-up 
service
Depending on the selected strategy and time schedule, 

and as agreed on with the management, further 

negotiations only take place with the employees on 

an individual basis. Long-term provision of techno-

logical and methodological service and a follow-up 

service are integrated into the services we offer our 

corporate clients. 

   Důraz na ekonomický přínos
Navržená řešení vycházejí z důkladné analýzy vstup-

ních informací a jsou sestavena tak, aby bylo do-

saženo optimálního využití daňových výhod s co 

nejvyšším ekonomickým, sociálním a personálním 

přínosem pro fi rmu.

   Prováděcí strategie a následný servis
Podle zvolené strategie a časového plánu a podle 

dohody s vedením probíhají další jednání již indivi-

duálně s jednotlivými zaměstnanci. Nedílnou sou-

částí našich služeb pro fi remní klientelu je dlouho-

dobé zajištění technického a metodického servisu 

a následná péče.

05 Naše služby
Our Services
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UNIE SPOLEČNOSTÍ 
FINANČNÍHO 
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 
A PORADENSTVÍ (USF)

Broker Consulting, a. s., je členem Unie společností 

finančního zprostředkování a poradenství – USF. 

Jedná se o neziskové profesní sdružení právnic-

kých a fyzických osob podnikajících na území České 

republiky v oblasti finančního poradenství, které 

vzniklo v červnu roku 2006. Broker Consulting byl 

jedním ze zakládajících členů USF. 

USF byla založena s těmito cíli:
   Trvale zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb ve 

fi nančním poradenství a zprostředkování.

   Podílet se na vytváření vhodného legislativního 

prostředí pro podnikání v oboru fi nančního poradenství 

a zprostředkování.

   Dohlížet na důsledné dodržování standardů 

fi nančního poradenství a zprostředkování ze strany 

členů USF.

   Zastupovat členy Unie při jednání se státními 

a veřejnoprávními institucemi, ostatními profesními 

sdruženími na trhu a fi nančními institucemi.

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 

THE UNION OF COMPANIES 
ALLIED IN FINANCIAL 
INTERMEDIATION AND 
CONSULTANCY (USF)

Broker Consulting, a. s., is a member of the Union 

of Companies Allied in Financial Intermediation and 

Consultancy – USF. The Union is a non-profi t profes-

sional alliance of legal and personal entities conducting 

business at the territory of the Czech Republic in the 

fi eld of fi nancial consultancy that was established in 

2006. Broker Consulting was one of the founding 

members of the USF. 

USF was founded with the following 
objectives in mind:

   To permanently improve the quality of the provided 

services in the field of financial consultancy and 

intermediation.

   To participate in the creation of a suitable 

legislative environment for conducting business 

in the field of financial consultancy and interme-

diation.

   To supervise consistent compliance with the 

standards of fi nancial consultancy and intermediation 

by the members of the USF.

   To represent the Union members when interact-

ing with state and public institutions, other profes-

sional associations on the market, and financial 

institutions.

vždy mít optimální informace o legislativních otázkách 

a že pracují ve fi rmě, která zřetelně deklaruje zájem 

o kvalitu služeb. 

Spolupracovníci Broker Consulting jsou aktivními 

členy komisí, pracovních sekcí i představenstva USF 

a prostřednictvím tohoto profesního sdružení se 

podílejí i na připomínkových řízeních Ministerstva 

fi nancí České republiky a České národní banky při 

tvorbě nových předpisů.

Našimi zástupci v rámci USF byli v roce 2011:
   Petr Hrubý – předseda Rady USF 

   Pavel Matoušek – člen představenstva USF, člen 

pracovní sekce pojišťovnictví 

   Vladislav Herout – člen sekce pojišťovnictví, člen 

kontrolní komise a člen etické komise

   Jan Šimek – člen pracovní sekce investic

   Linda Fejtková – členka pracovní sekce hypoték

   Jan Lener – člen komise pro média a marketing

The USF membership is a guarantee for our clients of 

thorough observance of any and all legislative, as well 

as ethical rules valid in the fi eld of fi nancial consultancy. 

The membership provides our coworkers with the 

certainty to always be given optimum information 

on legislative issues, and to work in a company clearly 

declaring its involvement in the quality of services. 

Broker Consulting coworkers are active members 

of commissions and work sections, as well as of the 

Board of Directors of the USF, and through this profes-

sional alliance they also participate in the commentary 

proceedings of the Ministry of Finance of the Czech 

Republic and the Czech National Bank in the develop-

ment of new regulations.

Our USF representatives for 2011 were:
   Petr Hrubý – Chairman of the USF Council

   Pavel Matoušek – Member of the USF Board of 

Directors, member of the Insurance Section 

   Vladislav Herout – Member of the Insurance 

Section, Member of the Inspection Committee, and 

Member of the Ethical Committee 

   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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Vedení Broker Consulting je přesvědčeno, že každý 

úspěšně se rozvíjející business musí mít na zřeteli 

nejenom své vlastní podnikání, ale i jistou míru spo-

lečenské odpovědnosti.

Podporujeme občanské sdružení Dobrý 
skutek
Protože věříme, že by měl pomáhat každý, kdo 

může, těm, kteří to potřebují, rozhodli jsme se 

pomáhat i my. V roce 2005 jsme společně s Jágr 

Team, s. r. o., stáli u zrodu charitativního občanské-

ho sdružení Dobrý skutek, které umožňuje cíleně 

podporovat ty, kteří se ocitli vlivem zdravotních 

komplikací ve složité životní situaci a neobejdou 

se v dané chvíli bez pomoci druhých. Každý, kdo 

se rozhodne pomoci, má možnost vybrat si sám 

adresáta svého fi nančního daru a kontrolovat tok 

vložených fi nančních prostředků na transparentním 

účtu Dobrého skutku. 

Společnost Broker Consulting, a. s. podporuje ob-

čanské sdružení Dobrý skutek financováním veš-

kerých režijních nákladů, poskytnutím výpočetní 

techniky a fi nančními dary. Díky tomu jsou veškeré 

příspěvky dárců stoprocentně přerozděleny mezi 

klienty Dobrého skutku. 

Patrony Dobrého skutku jsou Miss ČR 2003 Lucie 

Křížková-Váchová a jeden z nejlepších světových 

hokejistů Jaromír Jágr.

The Broker Consulting management is persuaded that 

any successfully emerging business should keep in view 

not only their own undertaking but also a certain rate 

of corporate social responsibility.

We support Good Deed, an unincorporated 
association
In belief that anyone who can should help to those 

in need we also decided to help. In 2005 together 

with Jágr Team, s. r. o., we were at foundation of 

the Good Deed charity unincorporated association 

that enables to provide a targeted aid to those who 

have found themselves in an unfortunate life situation 

on health grounds and in need of help from others 

at given moment. Anyone who decides to help may 

select a recipient of his / her fi nancial donation and 

check flow of the donated funds at Good Deed 

transparent account. 

Broker Consulting, a. s. has been supporting the 

Good Deed unincorporated association from the 

beginning of its existence by funding all of its over-

head expenses, providing computing technology 

and financial gifts. On that ground all donator 

contributions are completely reallocated among 

the Good Deed clients. 

The patrons of Good Deed are Miss CR 2003 Lucie 

Křížková-Váchová and one of the world’s best ice 

hockey players Jaromír Jágr.

V roce 2011 získalo občanské sdružení Dobrý skutek 

od svých dárců celkem částku 3 889 651 Kč, která 

byla rozdělena mezi 82 klientů, z nichž dvacet je 

zařazeno v programu Adopce Dobrého skutku. Ten-

to program hledá v řadách spolupracovníků Broker 

Consulting – a nejen zde – pravidelné dárce, kteří 

přispívají každý měsíc zvolenému příjemci konkrétní 

částkou.

Již tradiční společnou akcí Dobrého skutku a Broker 

Consulting je setkání klientů a dárců Dobrého skut-

ku na charitativním golfovém turnaji. Pátý ročník 

Golfu pro Dobrý skutek proběhl v červnu 2011 na 

Kunětické Hoře a výtěžek přesáhl částku 360 000 

korun.

Další informace o Dobrém skutku i o možnos-

tech, jak dobré skutky udělat, najdete na adrese 

www.dobryskutek.cz.

Podílíme se na zvyšování 
fi nanční gramotnosti
Velmi silně vnímáme naši společenskou odpo-

vědnost v oblasti finanční gramotnosti. V dneš-

ním světě, kdy po několika desetiletích plynulého 

ekonomického růstu nastoupilo období fi nančních 

a ekonomických krizí, je velmi důležité, aby co nej-

větší počet lidí porozuměl základům finančního 

plánování svých osobních a rodinných fi nancí a aby 

se dokázal orientovat ve stále větším množství stá-

In 2011 the Good Deed charity received from their 

donors a total amount of CZK 3,889.651.00 that was 

divided among 82 clients, 20 of which are included in 

the Good Deed Adoption programme. This programme 

seeks regular donators among Broker Consulting 

co-workers – and not only among them – who make 

a monthly contribution of a specifi c amount to a se-

lected benefi ciary.

Meeting of Good Deed donators and clients at Golf 

for Good Deed charity event is a traditional joint 

event of the Good Deed and Broker Consulting. The 

fi fth annual of Golf for Good Deed took place in June 

2011 at Kunětická Hora and earnings exceeded CZK 

360 000.

For further information about Good Deed and 

options to perform a good deed, please visit 

www.dobryskutek.cz.

We help to increase 
the fi nancial literacy
We strongly perceive our corporate social responsi-

bility within the fi nancial literacy fi eld. Nowadays, 

after several decades of continuous economic growth 

when a period of fi nancial and economic crises has 

started it is very important that the largest possible 

number of people understand the principles of fi nan-

cial planning of their personal and family fi nances 

and to be able to take their own bearings within 
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still more complicated world of fi nancial products. 

On that ground the Broker Consulting management 

decided to found a non-profi t organisation ABC for 

fi nancial planning dealing with fi nancial education 

of high school students and adults. 

Broker Consulting also fi nancially supported creation 

of unique educational tools used by ABC fi nancial 

education, a non-profi t organisation – a game Extra 

Money thanks to which students may simulate a cash 

fl ow for 30 years of life and perfectly written text-

book “Financial literacy clearly and unobstructed” 

by Jiří Brabec. 

le komplikovanějších finančních produktů. Právě 

proto se vedení Broker Consulting rozhodlo založit 

obecně prospěšnou společnost ABC finančního 

vzdělávání, která se zabývá fi nančním vzděláváním 

středoškolských studentů i dospělých. 

Společnost Broker Consulting fi nančně podpořila 

také vznik jedinečných výukových pomůcek využíva-

ných o. p. s. ABC fi nančního vzdělávání – hru Peníze 

navíc, díky níž si mohou studenti nasimulovat tok 

peněz během 30 let života a skvěle napsanou učeb-

nici „Finanční gramotnost srozumitelně a bez překá-

žek“, jejímž autorem je Jiří Brabec.

07 Společenská odpovědnost
Corporate Social Responsibility
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KOMENTÁŘ 
OBCHODNÍHO ŘEDITELE

Pro společnost Broker Consulting patřil rok 2011 

k velmi úspěšným obdobím. Zaznamenali jsme me-

ziroční nárůst obratu z hlavní činnosti i zisku v řá-

dech desítek procent. Tyto výsledky potvrzují trend 

expanze oboru nezávislého fi nančního poradenství, 

který bude podle ekonomů pokračovat ještě příštích 

deset let, než bude naplněn jeho potenciál. Za 14 let 

existence naší společnosti jsme se propracovali mezi 

pětici nejvýznamnějších poradenských společností 

v České republice. Náš úspěch jsme vybudovali na 

profesionalitě jednotlivých konzultantů a kontinu-

ální inovaci služeb včetně jednotlivých fi nančních 

produktů. Broker Consulting poskytuje služby více 

než 350 tisícům zákazníků a necelým 4000 právnic-

kým osobám, které ve spolupráci s námi realizovaly 

benefi ční program pro své zaměstnance.

Situace na světových trzích
Jedním z nejsilnějších témat roku 2011 se stala dluho-

vá krize v Eurozóně. Světová média intenzivně infor-

movala o problémech Řecka, politické a ekonomické 

krizi v Itálii a Španělsku a měnové trhy zažívaly silné 

turbulence. Tyto vlivy se projevily i na kapitálových 

trzích. 

Výkyvy, kterých jsme byli svědky v uplynulém roce, 

však v žádném případě neovlivnily objem ani kvalitu 

COMMENTS 
OF THE CSO

The year 2011 was indeed very successful for Broker 

Consulting. We have achieved a year-on-year increase 

in the turnover from our main business activities, as 

well as considerable growth in profi ts amounting to 

tens of percent. These results demonstrate the trend 

of expansion of the independent fi nancial consulting 

segment, which, according to economists, will continue 

for another ten years until it reaches its full potential. In 

the 14 years of its existence, Broker Consulting has been 

steadily building its position and it currently belongs 

among the fi ve leading consulting companies in the 

Czech Republic. Our success builds on the expertise 

of our consultants hand, as well as on the continuous 

innovation of our services and individual fi nancial prod-

ucts. Broker Consulting provides its services to more 

than 350,000 clients and to almost 4,000 legal, with 

whom we have collaborated on the implementation 

of various employee benefi t programs.

Situation on the Global Markets
One of the key topics in 2011 was undoubtedly the 

sovereign-debt crisis in the Euro zone. World media 

kept us informed of the problems in Greece, the po-

litical and economic crisis in Italy and Spain, and the 

currency markets were tackling with intense turbu-

lences. These events inevitably refl ected themselves 

in the capital markets. 
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služeb poskytovaných našim klientům. Naši kon-

zultanti se při sestavování finančních plánů drží 

neměnných pravidel. Klient má mít vytvořenu krát-

kodobou rezervu (hotovost, fondy peněžního trhu, 

spořicí účty), má být dobře pojištěný, mít přístup 

k levnému fi nancování bydlení (hypotéky) a mít dobře 

diverzifi kované portfolio investic na splnění dlouho-

dobých cílů. Takové komplexní řešení je odolné vůči 

krátkodobým otřesům na finančních trzích, proto 

ani turbulence roku 2011 neměly vliv na naše služby 

klientům. Naopak v době nejistoty stoupá poptávka 

po našich službách.

Nedílnou součástí naší práce je také zprostředkování 

investic v kontextu fi nančního plánu našich klientů. 

Naším posláním je splnit cíle klientů, při efektivním 

využití jejich zdrojů. Při zprostředkování investic do-

poručujeme našim klientům především pravidelné 

investice na dlouhém investičním horizontu, do port-

folií diverzifi kovaných do různých zemí a oborů, navíc 

při využití realokace. Největším rizikem pro klienta 

jsou jeho emoce, strach z krátkodobých výkyvů trhu. 

Proto považujeme za důležité, aby naši konzultanti 

byli s klienty pravidelně v kontaktu a poskytli jim sro-

zumitelně veškeré potřebné informace a dlouhodobý 

pohled nad rámec několika příštích dní. 

Penzijní reforma
Zájem české veřejnosti o služby profesionálních 

fi nančních poradců ovlivnila v roce 2011 také penzijní 

The fl uctuations that we have witnessed over the past 

year, however, had no impact either on the volume or 

the quality of the services provided to our clients. When 

preparing fi nancial plans for our clients, our consultants 

consistently follow a set of predefi ned and invariable 

rules. Clients should always have a short-term reserve 

(cash, money market funds, and savings accounts) and 

adequate insurance, they should have access to afford-

able funding of their housing (i.e. mortgage) and they 

should have a well-diversifi ed investment portfolio to 

achieve their long-term objectives. Such a comprehensive 

solution is able to resist short-term commotions in the 

fi nancial markets and as a result, the turbulences expe-

rienced in 2011 had no effect on the services provided 

to our clients. On the contrary, demand for our services 

tends to grow in times of uncertainty.

An integral part of our job is to mediate investments 

that would be consistent with the client’s fi nancial 

plan. Our mission is to fulfi l the client’s objectives 

while ensuring that their resources are put to use as 

effi ciently as possible. When brokering investments, 

we primarily recommend our clients to invest regularly 

and in a long-term horizon in diversifi ed portfolios 

covering different countries, industries and segments, 

as well as to take advantage of reallocations. On the 

part of the client, the greatest risk are emotions and 

fear of short-term market fl uctuations. Therefore, 

we believe that it is vital for our consultants to be in 

regular contact with our clients and to provide them 
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with all necessary information in an understandable 

manner along with long-term perspectives instead of 

day-to-day predictions.

Pension Reform
In 2011, the interest of the Czech public in the ser-

vices of professional fi nancial advisors was markedly 

infl uenced by the passing of the pension reform in 

November. The government sent a clear message to 

the people that it would not take care of them in their 

pension age. Creating suffi cient fi nancial reserves 

for old age will thus become a necessity. Broker 

Consulting has been working with this idea for many 

years and it has incorporated it in its fi nancial plan. 

Our clients appreciate that their fi nancial plan allows 

them to create a pension allowance suffi ciently in 

advance that will enable them to retire regardless of 

the retirement age determined by the state. Despite 

the fact that the pension reform will come into effect 

in 2013, our consultants have already started prepar-

ing our clients for the changes that will immediately 

affect them and they have been helping them to fi nd 

a solution suiting their specifi c needs. As the pension 

reform is rather complex and diffi cult to understand 

for the general public, we feel it is our responsibil-

ity to provide headway to our clients and the wide 

public and to inform them about all the aspects that 

immediately affect them. 

We are being increasingly approached by the media 

to provide comments in connection with the pen-

sion reform. Last year, Broker Consulting analyst Jan 

Šimek appeared in a number of television programs 

discussing the topic of the pension reform and his 

reforma, která byla schválena v listopadu. Lidé dostali 

od vlády jasný vzkaz, že se o ně stát ve stáří nepostará. 

Vytváření dostatečné fi nanční rezervy na stáří se 

proto stane nutností, což je myšlenka, s níž už řadu 

let pracuje Finanční plán Broker Consulting. Naši 

klienti oceňují, že si díky Finančnímu plánu vytvářejí 

v dostatečném časovém předstihu rentu, která jim 

umožní odejít do penze bez ohledu na to, kdy jim to 

umožní stát. Přestože důchodová reforma nabude 

účinnosti až v roce 2013, naši konzultanti již v roce 2011 

připravovali klienty na změny, které přinese a které se 

jich budou týkat a pomáhají jim řešit jejich konkrétní 

situaci. Vzhledem k tomu, že penzijní reforma je pro 

běžné občany poměrně složitá a špatně srozumitelná, 

považujeme za svou povinnost vůči našim klientům 

i laické veřejnosti informovat je včas o všech aspektech, 

které se jich bezprostředně týkají.

V souvislosti s penzijní reformou se na nás s žádostí 

o komentáře obrací stále více médií. Analytik Broker 

Consulting Jan Šimek na toto téma hovořil v loňském 

roce v několika televizních pořadech a jeho komen-

táře otiskly nejvýznamnější české deníky i odborná 

média. 

Český fi nanční trh v roce 2011
Na českém fi nančním trhu pokračoval v roce 2011 

trend přechodu od „jednobarevných služeb“ k nezá-

vislému zprostředkování. Pomalu ale jistě se zvyšuje 

informovanost a fi nanční gramotnost české veřej-

nosti, což vede ke zvyšování nároků klientů. Spotře-

bitelé tím pádem stále více tíhnou ke komplexním 

službám a dlouhodobé spolupráci v oblasti fi nanční-

ho plánování. 
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Tento trend je patrný také na trhu práce. Mezi zá-

jemci o práci v Broker Consulting se v roce 2011 ob-

jevovali více než v předchozích letech lidé z oboru 

fi nancí, kteří chtějí svým klientům poskytovat kom-

plexní a nezávislé poradenství a hledají pro svou 

spolupráci v příštích letech stabilního partnera. 

Efektivní způsob zapracování konzultantů 
a manažerů 
Firemní kultura a zázemí, které mohou spolupra-

covníci využít, zásadním způsobem ovlivňují kvalitu 

i dosaženou kvantitu poskytnutých služeb. Proto 

jsme se na tuto oblast zaměřili prioritně a realizovali 

následující projekty. V této souvislosti jsme nadále 

inovovali náš třístupňový vzdělávací systém pro 

efektivnější zapracování vysokého množství přícho-

zích spolupracovníků. Ten umožňuje rychle nabýt 

potřebné know-how a využít jej v praxi. Rok 2011 

jsme věnovali optimalizaci zacílení našich seminářů 

a tréninků směrem ke snazší využitelnosti v praxi 

a také směrem k vyšší kvalitě našich služeb s násled-

ným pozitivním vlivem na hospodářské výsledky. 

Vzdělávací systém samozřejmě využívají také naši 

stávající spolupracovníci, kteří také díky němu mohou 

úspěšně procházet kariérou. Naši spolupracovníci 

mohli opět zažít mimořádně přínosné semináře od 

zahraničních lektorů. Například od světoznámého 

Briana Tracyho.

Trendy našeho obchodu
V roce 2011 jsme znovu zrychlili náš růst, který dosáhl 

dvouciferných hodnot. Bylo to přímým důsledkem 

skutečnosti, že jsme dokázali našimi službami oslovit 

vysoký počet nových klientů a zároveň efektivně 

commentaries were also published in major Czech 

dailies and professional publications.

Czech Financial Market in 2011
In 2011, the Czech fi nancial market continued in its 

continuing transition from “plain colour services” to 

independent brokering services. Slowly but surely, 

the fi nancial informedness and literacy of the Czech 

public are increasing, which in turn leads to growing 

customer demands. As a result, consumers tend to give 

preference to comprehensive services and long-term 

cooperation in the fi eld of fi nancial planning. 

The same trend is also apparent in the labour market. 

Compared to previous years, more people from the 

fi nance segment could be found among those applying 

for a job in Broker Consulting in 2011. Whereas they 

were mainly driven by their aim to provide comprehen-

sive and individual consulting services to the clients 

and to fi nd a reliable partner with whom they could 

cooperate with in the upcoming years.

More Effi cient Methods of Consultant and 
Manager Training
In this respect, we continued in our effort to innovate 

our three-level training system to ensure more effi cient 

introductory training for the high number of newly 

arriving colleagues. The system enables newcomers 

to quickly obtain the necessary know-how and to use 

it in practice. In 2011, we dedicated our efforts at 

optimizing the focus of our seminar and training ses-

sions in order to make them more usable in practice, 

as well as at increasing the quality of our services that 

would result in the subsequent positive effect on our 
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economic results. Naturally, the training system is also 

used by our current colleagues as a means for continu-

ously building their successful careers. Last year, our 

colleagues had the opportunity to gain substantial 

knowledge at workshops hosted by foreign lecturers, 

such as the world renowned lecturer, Brian Tracy.

Trends of Our Business
In the year 2011 we accelerated again our growth 

that had reached double fi gures values. That was 

a direct effect resulting from the fact we had man-

aged to address our services to a high number of 

new clients and take care effectively of our already 

existing clients. A number of our clients – for the 

whole Broker Consulting fi nancial group (Slovakia 

included) – exceeded the number of 350,000. We 

have acquired 43,052 of new clients. Our clients have 

together with us realised record number of 88,636 

contracts. A number of mediated mortgages have 

been growing very dynamically. In the Czech Republic 

we helped to 2,098 clients to fi nance their housing 

and the volume of loans came up to 2,96 billion CZK, 

which was against the year 2010 a growth by 51%. 

Also in Slovakia we have experienced in this segment 

highly dynamic growth. We mediated mortgages for 

well-nigh 1,463 clients at total amount of 70,8 million 

EUR. That meant a growth by 43% against the previ-

ous year. Next to the mortgages a dynamic growth 

was also experienced in the sphere of investments 

and property insurance.

Marketing Campaign
In early September 2011, advertising carrier appeared 

in the streets of major Czech cities with three visuals 

pečovat o stávající klienty. Počet našich klientů – za 

celou fi nanční skupinu Broker Consulting (včetně 

Slovenska) – překonal hranici 350 000. Získali jsme 

43 052 nových klientů. Naši klienti s námi realizovali 

rekordních 88 636 smluv. Velmi dynamicky rostl počet 

zprostředkovaných hypoték. K fi nancování bydlení 

jsme v České republice pomohli 2 098 klientům a ob-

jem úvěrů dosáhl 2,96 miliard korun, což znamenalo 

oproti roku 2010 nárůst o 51 %. Také na Slovensku 

jsme v tomto segmentu zaznamenali vysoce dynamic-

ký růst. Bezmála 1 463 klientům jsme zprostředkovali 

úvěry v souhrnné výši 70,8 milionů eur. To znamenalo 

nárůst o 43 % v porovnání s předchozím rokem. Ved-

le hypoték došlo k dynamickému růstu také v oblasti 

investic a majetkového pojištění.

Marketingová kampaň
Začátkem září 2011 se v ulicích největších českých 

měst objevily reklamní nosiče, které nesly tři vizuály 

Broker Consulting refl ektující vítězství naší společnosti 

v nezávislém testu fi nančních poradců. Na billboardech 

a bigboardech na území celé České republiky jsme 

přinášeli našim potenciálním i stávajícím klientům 

informace o konkrétních úsporách, které jim naši 

konzultanti mohou přinést – v podobě nižší splátky 

hypotéky, levnějšího pojištění nebo vyšší úrokové 

sazby na účtu. Marketingovou kampaň podpořila 

také naše PR kampaň, která již tradičně patřila 

k nejsilnějším na českém trhu fi nančního poradenství 

a oslovovala široký segment našich potenciálních 

klientů.

PR kampaň se zaměřovala na několik cílových skupin. 

Pro nás byla zásadní skupinou zejména odborná 
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Hlavním hostem podzimní výroční konference Broker Consulting byl Brian Tracy, jeden 
z nejlepších světových lektorů v oblasti osobního rozvoje. Praha, TOP HOTEL, 8. 10. 2011

Brian Tracy, one of the world’s top lecturers in the fi eld of personal development, was the main 
guest at the autumn annual conference of Broker Consulting. Prague, TOP HOTEL, 8. 10. 2011
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Structure of intermediated annual turnover of the member companies 
of the Broker Consulting Group in the Czech Republic for 2011 based 
on the volume of resources*

Struktura zprostředkovaného ročního obratu 
společností skupiny Broker Consulting v České republice 
v roce 2011 dle objemu prostředků*

Hypoteční úvěry
Mortgage credits

Investice
Investments

Neživotní pojištění
General insurance

Životní pojištění
Life insurance

Penzijní připojištění
Pension insurance

Stavební spoření
Building savings

Úvěry ze stavebního spoření
Building savings credit

Ostatní
Others

Celkem
Total

2 956 860

1 345 442

64 147

341 192

186 774

191 085

83 645

241 857

5 411 002

A

B

C

D

E

F

G

H

Finanční produkt
Financial product

Objem v tis. Kč
Volume in ths. CZK

refl ecting the victory Broker Consulting in an inde-

pendent test of fi nancial advisors. The billboards 

and bigboards installed across the Czech Republic 

brought information to both current and potential 

clients about specifi c savings, which they may achieve 

with the aid of our consultants, i.e. lower mortgage 

payment, less expensive insurance or higher interest 

rates on their accounts. The marketing campaign 

was supported by our PR campaign that traditionally 

belonged among the strongest in the Czech fi nancial 

consulting market and was addressed to a wide seg-

ment of our potential clients.

PR campaign was focused on several target groups. 

The key group for us was particularly the one of 

specialists and public. Actually from this group the 

new co-workers are coming to us; they are develop-

ing their own consultancy experience and manager 

groups and thus they highly affect the income of our 

company. Our campaign was also addressed to well-

established clients through professional comments 

and author articles in Czech leading broadsheets and 

magazines. The advantages of co-operation with us 

through fi nancial consulting points, has been presented 

to a middle-class on the most popular Czech internet 

portal that is called Novinky.cz. We also successfully 

spread the radius of media that published news on 

our triumph in the largest fi nancial consultancy test.  

We were mentioned in the media more than thousand 

times for the whole last year.

Vilém Podliska

CSO and Deputy Chairman of the Board of Directors

veřejnost. Právě z této skupiny se rekrutují noví spo-

lupracovníci, kteří rozvíjením vlastních poradenských 

praxí a manažerských skupin mají nejvyšší vliv na 

hospodářské výsledky společnosti. Oslovovali jsme 

ale také bonitní klientelu prostřednictví odborných 

komentářů a autorských článků v předních českých 

denících a časopisech. Střední třídě jsme pravidelně 

ukazovali výhody spolupráce s námi pomocí fi nanč-

ních poraden na jednom z nejčtenějších interneto-

vých portálů v České republice, který se jmenuje 

Novinky.cz. Podařilo se nám také rozšířit okruh médií, 

která zveřejnila zprávu o našem vítězství v největším 

testu českých fi nančních poradců. V médiích jsme se 

objevili více než tisíckrát za celý rok.

Vilém Podliska

obchodní ředitel a místopředseda představenstva 
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 
O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 
SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO 
MAJETKU 

   Informace o zásadních změnách
V průběhu roku 2011 společnost Broker Consulting, 

a. s. pokračovala v trendu nastoleném v předcho-

zích letech, který spočívá v optimalizaci řídících 

a kontrolních mechanizmů celé skupiny Broker Con-

sulting a především v přísné kontrole a optimalizaci 

nákladů na straně jedné a v cílené podpoře obchodu 

tak, aby výnosy společnosti rostly dle plánu, schvá-

leného představenstvem společnosti pro rok 2011. 

Nadále jsme pokračovali v důsledném dodržování 

úsporných opatření na straně nákladů společnosti, 

které se však nedotkly podpory obchodu, ale byly 

realizovány zejména na straně mzdových nákladů 

a režijních nákladů společnosti. Veškeré kroky, směřu-

jící k optimalizaci nákladů a podpoře obchodu, které 

jsme vykonali jak v minulých letech, tak v roce 2011, se 

ukázaly jako správné, o čemž svědčí dosažený provozní 

výsledek hospodaření, který byl v roce 2011 oproti 

roku předcházejícímu o 5 387 tis. Kč vyšší, stejně tak 

i dosažený čistý zisk společnosti za rok 2011, který 

dosáhl hodnoty 23 302 tis. Kč a oproti roku 2010 byl 

o 3 265 tis. Kč vyšší.

V průběhu roku 2011 byla realizována další etapa 

digitalizace dokumentů a work fl ow, byly zvýšeny 

REPORT FROM THE BOARD 
OF DIRECTORS ON COMPANY 
BUSINESS ACTIVITY AND THE 
STATE OF ITS PROPERTY 

   Information on Key Changes
In 2011 Broker Consulting, a. s. continued the trend 

started in the previous years which consists in the opti-

mization of the management and control mechanisms 

within the entire Broker Consulting Group, and especially 

in strict control and optimization of costs on one hand, 

and in targeted support of business in order for the com-

pany’s profi ts to grow according to the plan approved by 

the company Board of Directors for 2011. We continued 

to strictly adhere to the saving measures related to the 

company’s expenses, which however did not have any 

effect on the support of business and were realized 

especially in the area of labour costs and the company’s 

overhead costs. All steps aimed at the optimization of 

costs and support of business that we took in the past 

years, as well as in 2011 proved correct, which is refl ected 

in the operating profi t that was higher in 2011 by CZK 

5,387 thousand as compared to the previous year, as well 

as in the net profi t of the company for 2011 that reached 

the amount of CZK 23,302 thousand and was by CZK 

3,265 thousand higher as compared to 2010.

During 2011, another phase of the document and work 

fl ow digitization was implemented; security standards of 

data, assets and know-how protection were improved for 

09 Ekonomika společnosti v roce 2011
Company Economy in 2011EKONOMIKA SPOLEČNOSTI V ROCE 2011 COMPANY ECONOMY IN 2011 EKONOMIKA SPOLEČNOSTI V ROCE 2011 EKONOMIKA SPOLEČNOSTI V ROCE 2011 COMPANY ECONOMY IN 2011 EKONOMIKA SPOLEČNOSTI V ROCE 2011 COMPANY ECONOMY IN 2011 

PROFIL SPOLEČNOSTI
VÝROČNÍ ZPRÁVA
COMPANY PROFILE
ANNUAL REPORT

bezpečnostní standardy ochrany dat, majetku a know-

how všech společností skupiny Broker Consulting, 

včetně osobních údajů klientů.

Zvláštní pozornost zaslouží zavedení nového systému 

správy pohledávek společnosti. Zavedením vlastního 

informačního systému pro správu pohledávek a změn 

v organizaci správy pohledávek se podařilo snížit 

dobu úspěšného vymáhání pohledávek po splatnosti 

v průměru o 24 měsíců a především nastartovat 

trvalý trend snižování celkové hodnoty pohledávek 

po splatnosti. Nový systém správy pohledávek je nyní 

uplatňován v rámci všech společností skupiny Broker 

Consulting. Jedním z nejdůležitějších faktorů je kromě 

podstatného snížení doby vymáhání pohledávek také 

to, že celý systém nepřinesl žádné zvýšení nákladů 

společnosti. 

Holdingová struktura nedoznala v průběhu roku 2011 

žádných změn a zůstala stejná, jako v roce 2010. Její 

součástí jsou společnosti Broker Consuting, a. s., Bro-

ker Expert, a. s., Broker Consulting, a. s. Slovenská 

republika, Broker Consulting Data o. z. (organizační 

složka Broker Consulting, a. s.)

   Obecné účetní zásady
Způsoby oceňování, které společnost používala při 

sestavení účetní závěrky k  31. 12. 2011, jsou násle-

dující:

0909
all companies within the Broker Consulting Group, includ-

ing the protection of client personal information. 

Of special importance is the implementation of a new 

system of administration of the company’s debts. By 

implementing the company’s own information system 

for the administration of debts and changes in the or-

ganization of the administration of debts we were able 

to shorten the time needed for successful recovery of 

overdue debts by 24 months on average, and primarily 

to start a lasting trend of lowering the overall value of 

overdue debts. The new system of administration of 

debts is now being employed within all member com-

panies of the Broker Consulting Group. One of the most 

important factors besides the signifi cant shortening of 

the time needed for debt recovery is also the fact that 

the entire system did not in the slightest contribute to 

an increase in the company’ expenses.

The holding structure did not change in the course of 

2011 and remained the same as in 2010. It is formed 

by the companies of Broker Consulting, a. s., Broker 

Expert, a. s., Broker Consulting, a. s. Slovak Republic, 

Broker Consulting Data o. z. (organizational unit of 

Broker Consulting, a. s.).

   General Accounting Principles
The methods of appraisal applied by the Company in 

the Financial Statement compilation as on 31. 12. 2011 

are as follows:
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Long-term Intangible Assets
Long-term intangible assets are appraised in their 

acquisition cost comprising the purchase price and the 

purchase-related cost. Long-term intangible assets up 

to CZK 60 thousand are accounted directly in costs. 

Long-term intangible assets exceeding CZK 60 thousand 

are depreciated in compliance with the provision of 

the Act on Accounting and the Income Tax Act.

Long-term Tangible Assets
Long-term tangible assets are appraised in acquisition 

cost comprising the purchase price and the purchase-

related cost. Their acquisition cost is increased by 

technical appraisal. 

Tax depreciations of assets equal to accounting 

depreciations.

Long-term tangible assets up to CZK 20 thousand are 

accounted directly in costs. Long-term tangible assets ex-

ceeding CZK 20 thousand are appraised in acquisition costs 

comprising the purchase price and the purchase-related 

cost. They are depreciated in compliance with the provision 

of the Act on Accounting and the Income Tax Act.

Valuable Rights
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.

Receivables
Receivables are appraised by their nominal values. 

Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v poři-

zovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a ná-

klady 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 záko-

na o daních z příjmů. 

Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích 

cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s po-

řízením související. Náklady na technické zhodnocení 

zvyšují jeho pořizovací cenu. 

Daňové odpisy majetku jsou rovny odpisům účetním. 

Dlouhodobý hmotný majetek do 20 tis. Kč je účtován 

přímo do nákladů. Dlouhodobý hmotný majetek nad 

20 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které 

zahrnují cenu pořízení a náklady s pořízením souvise-

jící. Je odepisován v souladu s ustanovením zákona 

o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

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.

Pohledávky
Pohledávky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou. 

Společnost vytvořila oproti pohledávkám opravné 

položky ve výši 4 452 tis. Kč.
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BROKER EXPERT, A. S.
Česká republika / Czech Republic

FIN CONSULTING, A. S.
Slovenská republika / Slovak Republic

PŘEDSTAVENSTVO
BOARD OF DIRECTORS

Petr Hrubý

PŘEDSTAVENSTVO
BOARD OF DIRECTORS

Július Rusňák
Pavel Matoušek

Ivan Sedílek

ZEMSKÝ ŘEDITEL
REGIONAL DIRECTOR

Jaroslav Černý

GENERÁLNÍ ŘEDITEL
CEO

Július Rusňák

EKONOMICKÝ ŘEDITEL
CFO

Pavel Matoušek

EKONOMICKÝ ŘEDITEL
CFO

Pavel Matoušek

IT A METODIKA ZPRACOVÁNÍ DAT
IT AND DATA PROCESSING METHODOLOGY

Ivana Čmovšová

IT A METODIKA ZPRACOVÁNÍ DAT
IT AND DATA PROCESSING METHODOLOGY

Ivana Čmovšová

MANAŽER PODPORY PRODEJE
SALES SUPPORT MANAGER

Eva Smejkalová

DOZORČÍ RADA
SUPERVISORY BOARD

Pavel Matoušek
Ivana Čmovšová

Jiří Brabec

BROKER CONSULTING, A. S.
Slovenská republika / Slovak Republic

PŘEDSTAVENSTVO
BOARD OF DIRECTORS

Petr Hrubý
Petr Hora

Andrea Piešová

VÝKONNÝ ŘEDITEL
EXECUTIVE DIRECTOR

Juraj Huňavý

EKONOMICKÝ ŘEDITEL
CFO

Pavel Matoušek

IT A METODIKA ZPRACOVÁNÍ DAT
IT AND DATA PROCESSING METHODOLOGY

Ivana Čmovšová

OFFICE MANAŽER
OFFICE MANAGER

Andrea Piešová

MANAŽER PODPORY PRODEJE
SALES SUPPORT MANAGER

Erika Sučová

DOZORČÍ RADA
SUPERVISORY BOARD

Vilém Podliska
Ivana Čmovšová

Martin Hrubý

DOZORČÍ RADA
SUPERVISORY BOARD

Petr Hrubý
Jiří Čejka

Stanislav Čisárik

AKCIONÁŘI / VALNÁ HROMADA
SHAREHOLDERS / GENERAL MEETING

PŘEDSTAVENSTVO
BOARD OF DIRECTORS

Petr Hrubý, Vilém Podliska, Pavel Matoušek, Ivana Čmovšová

DOZORČÍ RADA
SUPERVISORY BOARD

Tomáš Paur, Jiří Čejka, Jiří Brabec

ŘEDITEL PRO KOMUNIKACI A PR
PUBLIC RELATIONS MANAGER

Jan Lener

GENERÁLNÍ ŘEDITEL
CEO

Petr Hrubý

KEY ACCOUNT MANAGER
ŘEDITEL ODDĚLENÍ E-COMMERCE
E-COMMERCE DEPARTMENT MANAGER

Petr Hora

MARKETING A PODPORA PRODEJE
MARKETING & SALES SUPPORT

ŘEDITEL MARKETINGU A PODPORY PRODEJE
CMO

Jiří Čejka

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ RIZIK
ECONOMY & RISK MANAGEMENT

EKONOMICKÝ ŘEDITEL
CFO

Pavel Matoušek

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA SR
ORGANIZATIONAL UNIT 

OF THE SLOVAK REPUBLIC

OBCHODNÍ SÍŤ
BUSINESS NETWORK

OBCHODNÍ ŘEDITEL
CSO

Vilém Podliska

PROVOZ A IT
OPERATION AND IT

PROVOZNÍ ŘEDITEL
COO

Ivana Čmovšová
Andrea Piešová

HOLDING BROKER CONSULTING, a. s.
Česká republika / Czech Republic
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Finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze 

v hotovosti a na bankovních účtech. Majetkové účasti 

s rozhodujícím vlivem jsou k 31. 12. přeceněny na 

reálnou hodnotu metodou ekvivalence.

Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceněny v průměrných 

pořizovacích cenách. Pořizovací cena zásob zahrnuje 

náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením 

souvisejících.

Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti je vykazován ve výši 

zapsané v Obchodním 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. 

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.

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 

The Company created rectifying items for the receivables 

in the amount of CZK 4,452 thousand. 

Financial Assets
Short-term fi nancial assets consist of valuables, cash 

and bank accounts. Ownership interests with decisive 

and substantial infl uences are revalued as on 31. 12. to 

their actual value using the equivalence method.

Inventory
The purchased inventory is appraised in average acquisi-

tion cost. The acquisition cost of the inventory comprises 

its purchase cost and the purchase-related cost.

Equity Capital
The 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 decision by the General Meeting not 

entered in the Commercial Register is reported as change 

in the registered capital. Investments exceeding the regis-

tered capital are reported as share premiums. Other capital 

funds are created by the Company at its discretion.

The Company creates a reserve fund in accordance with 

the Commercial Code in the effective wording subject 

to the decision of the General Meeting. The reserve 

fund is solely to be used to cover losses.

A joint-stock company is obliged to create a reserve fund 

in the year in which it achieves profi t for the fi rst time, 

particularly in the amount of 20 % of its net profi t, how-

ever, not more than 10 % of the registered capital. In the 

following years, it creates a reserve fund in the amount 

of 5 % of the net profi t till reaching the amount equal 

to 20 % of the registered capital. Resources created in 

this manner are solely to be used to cover losses.

External Resources
Long-term and short-term liabilities are reported in 

nominal values. 

Short-term and long-term credits are reported in 

nominal values, as well.

The Company creates reserves as legally required by the 

Act on Reserves, and reserves for losses in cases when ti-

tle, amount and performance term can be most probably 

determined while following material and time relations.

Financial and Operative Leasing
The Company accounts leased assets by including the 

leasing instalments in costs. In case of fi nancial leasing, 

the Company activates the value of the particular 

leased assets at the time of termination of the leasing 

agreement and the purchase option is applied. Leasing 

instalments 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 the 

vytvořené zdroje lze použít pouze na úhradu 

případné ztráty.

Cizí zdroje
Dlouhodobé a krátkodobé závazky jsou vykazovány 

ve jmenovitých hodnotách. 

Stejně tak jsou ve jmenovitých hodnotách vykazovány 

krátkodobé i dlouhodobé úvěry. 

Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu záko-

na o rezervách a rezervy na ztráty v případech, kdy 

lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, 

výši a termín plnění při dodržení věcné a časové sou-

vislosti.

Finanční a operativní leasing
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje 

leasingové splátky do nákladů. V případě fi nančního 

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 za použití kurzu vyhlášeného 

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. 
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Výnosy za prodej zboží jsou tvořeny ze 100 % pro-

dejem reklamních předmětů, označených logem 

společnosti. 

Výnosy z hlavní činnosti jsou tvořeny provizemi od 

fi nančních institucí za zprostředkování pojištění, investic, 

hypotéčních úvěrů a stavebního spoření. 

Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a oprav-

ných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, 

které jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy.

Dary
Společnost v účetním období roku 2011 poskytla dary 

v celkové hodnotě 1 483 528 Kč, přičemž šlo zvláště 

period they are objectively and timely related to, 

i.e. accrued. 

Revenues from the sales of goods consist in 100 % of the 

sales of promotional articles with the Company logo. 

Revenues from the main business activity consist 

of commissions from fi nancial institutions for the 

intermediation of insurance products, investments, 

mortgage credits and building savings. 

The Company accounts as expenses the creation of 

reserves and adjustments to cover all risks, losses and 

devaluations known as to the date of the Financial 

Statement compilation.
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b) Dlouhodobý hmotný majetek (tis. Kč)
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BUDOVY, HALY 
A STAVBY 2 735 4 089 107 6717

SAMOSTATNÉ VĚCI 
MOVITÉ 13 957 4 861 44 18 774

DROBNÝ HMOTNÝ 
MAJETEK 290 0 0 290

JINÝ DHM 1 103 267 227 1 143

NEDOKONČENÝ 
HMOTNÝ MAJETEK 0 9217 9 217 0

POZEMKY 51 0 0 51

POSKYTNUTÉ ZÁLOHY 
NA MAJETEK 0 3 000 0 3 000

CELKEM 2011 18 136 21 434 9 595 29 975

CELKEM 2010 15 425 9 712 7 001 18 136

OPRÁVKY

BUDOVY, HALY 
A STAVBY 134 210 107 237

SAMOSTATNÉ VĚCI 
MOVITÉ 7 614 2 684 44 10 254

DROBNÝ HMOTNÝ 
MAJETEK 290 0 0 290

JINÝ DHM 717 391 227 881

CELKEM 2011 8 755 3 285 378 11 662

CELKEM 2010 6 747 2 646 638 8 754

b) Long-term tangible assets (CZK ths.)
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BUILDINGS, HALLS 
AND CONSTRUCTIONS 2 735 4 089 107 6 717

INDIVIDUAL 
MOVABLE ASSETS 13 957 4 861 44 18 774

LOW VALUE 
TANGIBLE ASSETS 290 0 0 290

OTHER TANGIBLES 1 103 267 227 1 143

TANGIBLE ASSETS 
IN PROGGRESS 0 9 217 9 217 0

LAND 51 0 0 51

PROVIDED ADVANCE 
ON PROPERTY 0 3 000 0 3 000

TOTAL 2011 18 136 21 434 9 595 29 975

TOTAL 2010 15 425 9 712 7 001 18 136

DEPRECIATIONS

BUILDINGS, HALLS 
AND CONSTRUCTIONS 134 210 107 237

INDIVIDUAL 
MOVABLE ASSETS 7 614 2 684 44 10 254

LOW VALUE 
TANGIBLE ASSETS 290 0 0 290

OTHER TANGIBLES 717 391 227 881

TOTAL 2011 8 755 3 285 378 11 662

TOTAL 2010 6 747 2 646 638 8 754

   Dlouhodobý majetek
a) Dlouhodobý nehmotný majetek (tis. Kč)
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SOFTWARE 10 047 948 0 10 995

OCHRANNÉ ZNÁMKY 105 048 0 0 105 048

OSTATNÍ DNM 4 500 1 152 0 5 652

NEDOKONČENÝ 
NEHMOTNÝ MAJETEK 0 2 100 2 100 0

CELKEM 2011 119 595 4 200 2100 121 695

CELKEM 2010 117 303 5 961 3 669 119 594

OPRÁVKY

SOFTWARE 8 769 721 0 9 490

OCHRANNÉ ZNÁMKY 19 564 882 0 20 446

OSTATNÍ DNM 1 235 1 330 0 2 565

CELKEM 2011 29 568 2 933 0 32 501

CELKEM 2010 26 963 2 670 65 29 568

ACCUMULATED AMORTIZATION

SOFTWARE 8 769 721 0 9 490

TRADE MARKS 19 564 882 0 20 446

OTHER INTANGIBLES 1 235 1 330 0 2 565

TOTAL 2011 29 568 2 933 0 32 501

TOTAL 2010 26 963 2 670 65 29 568
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SOFTWARE 10 047 948 0 10 995

TRADE MARKS 105 048 0 0 105 048

OTHER INTANGIBLES 4 500 1 152 0 5 652

INTANGIBLE ASSETS 
IN PROGGRESS 0 2 100 2 100 0

TOTAL 2011 119 595 4 200 2100 121 695

TOTAL 2010 117 303 5 961 3 669 119 594

   Long-term assets (CZK ths.)

a) Long-term intangible assets (CZK ths)
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Donations
In the 2011 accounting period the Company donated 

a total of CZK 1,483,528; the donations were primarily 

made to the unincorporated association of Dobrý skutek 

o. s. (The Good Deed). The donations are intended 

for charitable purposes and to fund the operation of 

this unincorporated association.

   Inventory
The inventory valued at CZK 2,474 thousand consists 

exclusively of the Company promotional articles 

bearing the Company logo and of promotional and 

educational materials. It regards exclusively the 

goods sold by the Company.

   Receivables
Adjustments to outstanding receivables considered 

to be doubtful were created in 2011 based on indi-

vidual assessment of overdue receivables.

Adjustments to receivables express their temporary 

nominal value decrease. Legally required adjust-

ments are created in accordance with the Act on 

Reserves. 

Trade receivables form the most signifi cant portion 

of receivables, the case most frequently being the 

receivables due by the business partners’ on the 

grounds of the main business activity of the Com-

pany. The remaining portion of receivables consists 

of receivables due by state institutions, short-term 

advance payments provided to Company trustees, 

and advance payments paid to power and heat sup-

pliers.

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 2 474 tis Kč jsou tvořeny výhrad-

ně reklamními předměty společnosti označenými 

jejím logem a propagačními a vzdělávacími mate-

riály. Jedná se výhradně o zboží, které společnost 

prodává.

   Pohledávky
Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za 

pochybné, byly v roce 2011 vytvořeny opravné polož-

ky 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 rezer-

vách.

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.

Jiné pohledávky v celkové výši 19 404 tis. Kč – jedná 

se především o poskytnuté půjčky podnikům ve 

skupině.
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Společnost eviduje v rozvaze také zálohy na daň 

z příjmů právnických osob zaplacené v roce 2011 ve 

výši 10 309 tis. Kč.

   Ostatní aktiva
Ostatní aktiva jsou tvořena náklady příštích ob-

dobí. Celková hodnota těchto ostatních aktiv činí 

1 263 tis. Kč.

Celková výše finančních prostředků na běžných 

účtech společnosti činila 13 944 tis. Kč. 

   Cizí zdroje
Z celkové hodnoty cizích zdrojů k 31. 12. 2011 ve výši 

91 110 tis. Kč, jsou nejvýznamnější částí závazky z ob-

chodních vztahů ve výši 62 676 tis. Kč. Většinu z nich 

tvoří závazky vůči mandatářům za zprostředkovatel-

skou činnost za měsíc prosinec 2011 a tyto byly uhra-

zeny do konce následujícího měsíce, tj. ve splatnosti. 

Závazky vůči zaměstnancům ve výši 2 253 tis. Kč, zá-

vazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojiš-

tění ve výši 899 tis. Kč, vykazované k 31. 12. 2011, 

jsou ze zúčtování mezd za měsíc prosinec 2011 

a byly ve splatnosti uhrazeny do konce měsíce ná-

sledujícího. 

Other receivables in total amount of CZK 19,404 

thousand – they are mostly loans provided to the 

member companies of the Group.

The Company Balance Sheet registers also advance 

payments for corporate income tax paid in 2011 in 

the amount of CZK 10,309 thousand.

   Other Assets
Other assets consist of deferred expenses. The total 

value of these assets equals CZK 1,263 thousand.

The total amount of fi nancial resources in the Com-

pany’s current accounts amounted to CZK 13,944 

thousand.

   Liabilities
Of the total amount of liabilities in the amount of 

CZK 91,110 thousand as to the date of 31. 12. 2011, 

trade payables of CZK 62,676 thousand are their 

most signifi cant portion. Most of them are payables 

to trustees for intermediary activities provided 

in December 2011, and they had been paid by the 

end of the following month, i.e. when they be-

came due. 
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TOTAL 2011 3 940 2 215 1 703 4 452
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Payables to employees in the amount of CZK 2,253 

thousand, social security and health insurance payables 

in the amount of CZK 899 thousand, reported to 

31. 12. 2011, follow from the December 2011 wages 

accounting, and had been paid by the end of the 

following month.

Reserve for the corporate income tax amounted to CZK 

8,400 thousand as to the date of  31. 12. 2011.

The Company made use of credit loans in the amount of 

CZK 11,794 thousand as to the date of 31. 12. 2011. 

The following Bank credit was registered for the Compa-

ny as to the date 31. 12. 2011 (in thousands of CZK):

   Income Tax
In 2011, the Company accounted the Income Tax 

reserve in the amount of CZK 8,400 thousand. The 

reason for the accounting of this reserve is that the 

accounting unit compiles a fi nancial statement prior 

to the ordinary tax return compilation.

   Leasing
The Company has leased long-term assets not accounted 

in the Balance Sheet accounts. As to 31. 12. 2011, the 

Rezerva na daň z příjmů právnických osob činila 

k 31. 12. 2011 8 400 tis. Kč.

Společnost čerpala k 31. 12. 2011 bankovní úvěry ve 

výši 11 794 tis. Kč. 

Společnost měla k 31. 12. 2011 v evidenci následující 

bankovní úvěr (v tis. Kč):

   Daň z příjmů
Společnost v roce 2011 zaúčtovala rezervu na daň 

z příjmů ve výši 8 400 tis. Kč. Důvodem zaúčtování 

této rezervy je, že účetní jednotka sestavuje účetní 

závěrku před sestavením řádného daňového při-

znání. 

   Leasing
Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém 

neúčtuje na rozvahových účtech. Nájemné u majetku 

najatého formou operativního leasingu v roce 2011 

činilo 2 466 tis. Kč. 

Společnost nemá najatý majetek formou fi nančního 

leasingu. 
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   Počet zaměstnanců 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2011 

byl 54,51 zaměstnanců. 

   Informace o spřízněných osobách
Společnost neposkytla v průběhu roku 2011 zálohy 

a půjčky spřízněným osobám.

   Podíly
Společnost má podíly v následujících společnostech:

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

ABC Finančního vzdělávání o. p. s. 

Jiráskovo nám. 2, Plzeň

   Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady – Bc. Tomáš Paur

Člen dozorčí rady – Ing. Jiří Brabec

Člen dozorčí rady – Mgr. 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

leasing instalments for the Company assets acquired 

by means of operative leasing equalled CZK 2,466 

thousand in 2011. 

The Company has no assets acquired in form of 

fi nancial leasing.

   Number of Employees 
The average full-time equivalent for 2011 was 54.51 

employees.

   Information on Allied Persons 
The Company did not provide any advance payments 

or loans to allied persons in 2011.

   Business Shares
The Company has business shares in the following 

companies:

Broker Consulting, a. s. 

Pribinova 25, Bratislava, Slovak Republic

Broker Consulting Data o. z.

Pribinova 25, Bratislava, Slovak Republic

Broker Expert, a. s.

Jiraskovo nam. 2, Pilsen

ABC Financniho vzdelavani o. p. s. 

Jiraskovo nam. 2, Pilsen

   Supervisory Board
Chairman of the Supervisory Board – Bc. Tomáš Paur

Member of the Supervisory Board – Ing. Jiří Brabec

Member of the Supervisory Board – Mgr. Jiří Čejka
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   Information on Responsible Persons
Person responsible for the Financial Statement: 

Ing. Pavel Matoušek

CFO and Member of the Board of Directors

Person responsible for Financial Statement auditing : 

HZ Plzeň spol. s.r.o., Licence No. 219

Ing. Michael Ledvina, auditor, Licence No. 1375

Person responsible for Tax Return processing: 

Ing. Juliána Matoušková

Tax Adviser, Licence No. 4134

   Statutory Declaration
I faithfully declare the data stated herein correspond 

to the facts, and no circumstances or facts potentially 

affecting proper assessment of the Company were 

omitted or misrepresented.

Pilsen, 15. 06. 2012

Pavel Matoušek

CFO and Member of the Board of Directors

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. 

V Plzni dne 15. 6. 2012

Pavel Matoušek

ekonomický ředitel a člen představenstva 
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ROZVAHA AKTIVA (BILANCE) V CELÝCH TISÍCÍCH KČ

OZNAČENÍ AKTIVA BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
MINULÉ ÚČ. 

OBDOBÍ

A B
BRUTTO

1
KOREKCE

2
NETTO

3
NETTO

4

AKTIVA CELKEM 310 355 48 615 261 740 253 802

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 161 091 44 163 116 928 103 301

B.I. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 121 695 32 501 89 194 90 026

B.I.3. SOFTWARE 10 995 9 490 1 505 1 278

B.I.4. OCENITELNÁ PRÁVA 105 048 20 446 84 602 85 484

B.I.6. JINÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 5 652 2 565 3 087 3 264

B.II. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 29 975 11 662 18 313 9 382

B.II.1. POZEMKY 51 0 51 51

B.II.2. STAVBY 6 717 237 6 480 2 602

B.II.3. SAMOSTATNÉ MOVITÉ VĚCI A SOUBORY MOVITÝCH VĚCÍ 19 064 10 544 8 520 6 343

B.II.6. JINÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 1 143 881 262 386

B.II.7. NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 3 000 0 3 000 0

B.III. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 9 421 0 9 421 3 893

B.III.1. PODÍLY V OVLÁDANÝCH A ŘÍZENÝCH OSOBÁCH 9 421 0 9 421 3 893

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 148 001 4 452 143 549 149 637

C.I. ZÁSOBY 2 474 0 2 474 2 872

C.I.5. ZBOŽÍ 2 474 0 2 474 2 872

C.II. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY 0 0 0 4 737

C.II.7. JINÉ POHLEDÁVKY 0 0 0 4 737

C.III. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY 130 838 4 452 126 386 134 402

C.III.1. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ 82 982 4 452 78 530 82 403

C.III.2. POHLEDÁVKY - OVLÁDAJÍCÍ A ŘÍDÍCÍ OSOBA 5 808 0 5 808 12 415

C.III.6. STÁT - DAŇOVÉ POHLEDÁVKY 10 378 0 10 378 17 061

C.III.7. KRÁTKODOBÉ POSKYTNUTÉ ZÁLOHY 7 844 0 7 844 4 489

C.III.8. DOHADNÉ ÚČTY AKTIVNÍ 4 422 0 4 422 2 401

C.III.9. JINÉ POHLEDÁVKY 19 404 0 19 404 15 633

C.IV. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 14 689 0 14 689 7 626

C.IV.1. PENÍZE 745 0 745 1 106

C.IV.2. ÚČTY V BANKÁCH 13 944 0 13 944 6 520

D.I. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 1 263 0 1 263 864

D.I.1. NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ 1 263 0 1 263 864

BALANCE SHEET - ASSETS (LONG FORM) THS. CZK

IDENTIFICATION ASSETS CURRENT YEAR PRIOR YEAR

A B
GROSS

1
CORRECTION

2
NET

3
NET

4

TOTAL ASSETS 310 355 48 615 261 740 253 802

B. FIXED ASSETS 161 091 44 163 116 928 103 301

B.I. INTANGIBLE ASSETS 121 695 32 501 89 194 90 026

B.I.3. SOFTWARE 10 995 9 490 1 505 1 278

B.I.4. VALUABLE RIGHTS 105 048 20 446 84 602 85 484

B.I.6. OTHER INTANGIBLE FIXED ASSETS 5 652 2 565 3 087 3 264

B.II. TANGIBLE FIXED ASSETS 29 975 11 662 18 313 9 382

B.II.1. LAND 51 0 51 51

B.II.2. BUILDINGS 6 717 237 6 480 2 602

B.II.3. MACHINERY, EQUIPMENT, VEHICLES, FURNITURE AND FIXTURES 19 064 10 544 8 520 6 343

B.II.6. OTHER TANGIBLE FIXED ASSETS 1 143 881 262 386

B.II.7. TANGIBLE FIXED ASSETS UNDER CONSTRUCTION 3 000 0 3 000 0

B.III. LONG-TERM FINANCIAL ASSETS 9 421 0 9 421 3 893

B.III.1. SUBSIDIARIES 9 421 0 9 421 3 893

C. CURRENT ASSETS 148 001 4 452 143 549 149 637

C.I. INVENTORY 2 474 0 2 474 2 872

C.I.5. GOODS 2 474 0 2 474 2 872

C.II. LONG-TERM RECEIVABLES 0 0 0 4 737

C.II.7. OTHER RECEIVABLES 0 0 0 4 737

C.III. SHORT-TERM RECEIVABLES 130 838 4 452 126 386 134 402

C.III.1. TRADE RECEIVABLES 82 982 4 452 78 530 82 403

C.III.2. RECEIVABLES TO GROUP COMPANIES WITH MAJORITY CONTROL 5 808 0 5 808 12 415

C.III.6. DUE FROM STATE - TAX RECEIVABLES 10 378 0 10 378 17 061

C.III.7. SHORT TERM ADVANCES GRANTED 7 844 0 7 844 4 489

C.III.8. ESTIMATED ACCRUED REVENUES 4 422 0 4 422 2 401

C.III.9. OTHER RECEIVABLES 19 404 0 19 404 15 633

C.IV. SHORT TERM FINANCIAL ASSETS 14 689 0 14 689 7 626

C.IV.1. CASH 745 0 745 1 106

C.IV.2. BANK ACCOUNTS 13 944 0 13 944 6 520

D.I. ACCRUALS 1 263 0 1 263 864

D.I.1. DEFERRED EXPENSES 1 263 0 1 263 864
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ROZVAHA PASIVA (BILANCE) V CELÝCH TISÍCÍCH KČ

OZNAČENÍ PASIVA
STAV V BĚŽNÉM 

ÚČETNÍM OBDOBÍ
STAV V MINULÉM 
ÚČETNÍM OBDOBÍ

A B 5 6

PASIVA CELKEM 261 740 253 802

A. VLASTNÍ KAPITÁL 170 609 160 802

A.I. ZÁKLADNÍ KAPITÁL 100 910 100 910

A.I.1. ZÁKLADNÍ KAPITÁL 100 910 100 910

A.II. KAPITÁLOVÉ FONDY 5 529 1

A.II.1. EMISNÍ ÁŽIO 1 1

A.II.1.3. OCEŇOVACÍ ROZDÍLY Z PŘECENĚNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ (+/-) 5 528 0

A.III. REZERVNÍ FONDY, NEDĚLITELNÝ FOND A OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU 8 690 7 688

A.III.1. ZÁKONNÝ REZERVNÍ FOND / NEDĚLITELNÝ FOND 8 690 7 688

A.IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MINULÝCH LET 32 178 32 166

A.IV.1. NEROZDĚLENÝ ZISK MINULÝCH LET 32 178 32 166

A.V. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ (+/-) 23 302 20 037

B. CIZÍ ZDROJE 91 110 92 926

B.I. REZERVY 8 400 7 700

B.I.3. REZERVA NA DAŇ Z PŘÍJMŮ 8 400 7 700

B.II. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 281 541

B.II.10. ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK 281 541

B.III. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 70 635 67 204

B.III.1. ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ 62 676 58 298

B.III.5. ZÁVAZKY K ZAMĚSTNANCŮM 2 253 2 132

B.III.6. ZÁVAZKY ZE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 899 1 054

B.III.7. STÁT - DAŇOVÉ ZÁVAZKY A DOTACE 757 905

B.III.8. KRÁTKODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY 2 981 1 160

B.III.10. DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ 688 3 618

B.III.11. JINÉ ZÁVAZKY 381 37

B.IV. BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI 11 794 17 481

B.IV.1. BANKOVNÍ ÚVĚRY DLOUHODOBÉ 2 369

B.IV.2. KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY 11 794 15 112

C.I. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 21 74

C.I.2. VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ 21 74

BALANCE SHEET - TOTAL EQUITY & LIABILITIES (LONG FORM) THS. CZK

IDENTIFICATION TOTAL EQUITY & LIABILITIES CURRENT YEAR PRIOR YEAR

A B 5 6

TOTAL EQUITY & LIABILITIES 261 740 253 802

A. EQUITY 170 609 160 802

A.I. REGISTERED CAPITAL 100 910 100 910

A.I.1. REGISTERED CAPITAL 100 910 100 910

A.II. CAPITAL FUNDS 5 529 1

A.II.1. SHARE PREMIUM (AGIO) 1 1

A.II.1.3. OCEŇOVACÍ ROZDÍLY Z PŘECENĚNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ (+/-) 5 528 0

A.III. RESERVE FUNDS, INDIVISIBLE FUND AND OTHER FUNDS CREATED FROM PROFIT 8 690 7 688

A.III.1. LEGAL RESERVE FUND / INDIVISIBLE FUND 8 690 7 688

A.IV. PROFIT (LOSS) FOR THE PREVIOUS YEARS 32 178 32 166

A.IV.1. RETAINED EARNINGS FOR THE PREVIOUS YEARS 32 178 32 166

A.V. PROFIT (LOSS) OF CURRENT PERIOD (+/-) 23 302 20 037

B. LIABILITIES 91 110 92 926

B.I. RESERVES 8 400 7 700

B.I.3. RESERVE FOR CORPORATE TAX INCOME 8 400 7 700

B.II. LONG-TERM PAYABLES 281 541

B.II.10. DUE TO STATE - DEFERRED TAXES 281 541

B.III. SHORT-TERM PAYABLES 70 635 67 204

B.III.1. TRADE PAYABLES 62 676 58 298

B.III.5. PAYABLES TO EMPLOYEES 2 253 2 132

B.III.6. PAYABLES TO SOCIAL SECURITY AND HEALTH INSURANCE 899 1 054

B.III.7. DUE TO STATE - TAXES AND SUBSIDIES 757 905

B.III.8. SHORT-TERM ADVANCES RECEIVED 2 981 1 160

B.III.10. ESTIMATED ACCRUED EXPENSES 688 3 618

B.III.11. OTHER PAYABLES 381 37

B.IV. BANK LOANS 11 794 17 481

B.IV.1. LONG-TERM BANK LOANS 2 369

B.IV.2. SHORT-TERM BANK LOANS 11 794 15 112

C.I. ACCRUALS 21 74

C.I.2. DEFERRED REVENUES 21 74
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V CELÝCH TISÍCÍCH KČ

OZNAČENÍ TEXT
ČÍSLO 

ŘÁDKU

SKUTEČNOST V ÚČETNIM OBDOBÍ

SLEDOVANÉM MINULÉM

A B C 1 2

I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ 01 2 468 2 359

A. NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA PRODANÉ ZBOŽÍ 02 2 847 3 344

+ OBCHODNÍ MARŽE 03 -379 -985

II. VÝKONY 04 560 576 531 052

II.1. TRŽBY ZA PRODEJ VLASTNÍCH VÝROBKŮ A SLUŽEB 05 560 576 531 052

B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA 08 450 742 426 864

B.1. SPOTŘEBA MATERIÁLU A ENERGIE 09 5 098 6 292

B.2. SLUŽBY 10 445 644 420 572

+ PŘIDANÁ HODNOTA 11 109 455 103 203

C. OSOBNÍ NÁKLADY 12 66 635 63 986

C.1. MZDOVÉ NÁKLADY 13 54 781 49 493

C.2. ODMĚNY ČLENŮM ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI A DRUŽSTVA 14 240 2 564

C.3. NÁKLADY NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 15 9 464 9 747

C.4. SOCIÁLNÍ NÁKLADY 16 2 150 2 182

D. DANĚ A POPLATKY 17 832 142

E. ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU 18 6 108 5 315

III. TRŽBY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO MAJETKU A MATERIÁLU 19 165 83

III.1 TRŽBY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO MAJETKU 20 165 83

F. ZŮSTATKOVÁ CENA PRODANÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU A MATERIÁLU 22 111 154

F.1. ZŮSTATKOVÁ CENA PRODANÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU 23 111 154

G.
ZMĚNA STAVU REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK V PROVOZNÍ OBLASTI
A KOMPLEXNÍCH NÁKLADŮ PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ (+/-)

25 513 816

IV. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY 26 3 613 -3 394

H. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 27 7 547 3 379

* PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 31 487 26 100

X. VÝNOSOVÉ ÚROKY 42 730 982

N. NÁKLADOVÉ ÚROKY 43 558 704

XI. OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY 44 248 1 741

O. OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY 45 380 346

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 48 40 1 673

Q. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽNOU ČINNOST 49 8 225 7 736

Q.1. - SPLATNÁ 50 8 485 7 621

Q.2. - ODLOŽENÁ 51 -260 115

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 52 23 302 20 037

*** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (+/-) 60 23 302 20 073

**** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (+/-) 61 31 527 27 773

INCOME STATEMENT / BALANCE SHEET - TOTAL EQUITY & LIABILITIES (LONG FORM) THS. CZK

IDENTIFICATION TEXT
ROW 
NO.

ACCOUNTING PERIOD STATUS

CURRENT YEAR PRIOR YEAR

A B C 1 2

I. REVENUES FROM GOODS 01 2 468 2 359

A. COST OF GOODS SOLD 02 2 847 3 344

+ SALE MARGIN 03 -379 -985

II. PRODUCTION 04 560 576 531 052

II.1. REVENUES FROM OWN PRODUCTS AND SERVICES 05 560 576 531 052

B. PRODUCTION CONSUMPTION 08 450 742 426 864

B.1. CONSUMED MATERIAL AND UTILITIES EXPENSES 09 5 098 6 292

B.2. SERVICES 10 445 644 420 572

+ ADDED VALUE 11 109 455 103 203

C. PERSONNEL EXPENSES 12 66 635 63 986

C.1. WAGES AND SALARIES 13 54 781 49 493

C.2. REMUNERATION OF BOARD MEMBERS 14 240 2 564

C.3. SOCIAL SECURITY AND HEALTH INSURANCE EXPENSES 15 9 464 9 747

C.4. SOCIAL EXPENSES 16 2 150 2 182

D. TAXES AND CHARGES 17 832 142

E. DEPRECIATION OF INTANGIBLE AND TANGIBLE FIXED ASSETS 18 6 108 5 315

III. REVENUES FROM DISPOSALS OF FIXED ASSETS AND MATERIALS 19 165 83

III.1 REVENUES FROM DISPOSAL OF FIXED ASSETS 20 165 83

F. NET BOOK VALUE OF DISPOSED FIXED ASSETS AND MATERIALS SOLD 22 111 154

F.1. NET BOOK VALUE OF DISPOSED FIXED ASSETS SOLD 23 111 154

G.
CHANGE IN RESERVES AND PROVISIONS RELATING TO OPERATIONS AND IN 
PREPAID EXPENSES (SPECIFIC-PURPOSE EXPENSES)

25 513 816

IV. OTHER OPERATING REVENUES 26 3 613 -3 394

H. OTHER OPERATING EXPENSES 27 7 547 3 379

* OPERATING PROFIT (LOSS) 30 31 487 26 100

X. INTEREST RECEIVED 42 730 982

N. INTEREST PAID 43 558 704

XI. OTHER FINANCIAL REVENUES 44 248 1 741

O. OTHER FINANCIAL EXPENSES 45 380 346

* PROFIT (LOSS) FROM FINANCIAL OPERATIONS 48 40 1 673

Q. INCOME TAX ON ORDINARY INCOME 49 8 225 7 736

Q.1. - DUE 50 8 485 7 621

Q.2. - DEFERRED 51 -260 115

** ORDINARY INCOME 52 23 302 20 037

*** PROFIT (LOSS) OF CURRENT ACCOUNTING PERIOD (+/-) 60 23 302 20 073

**** PROFIT (LOSS) BEFORE TAX (+/-) 61 31 527 27 773



ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2011
podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku v platném znění

Zpracovatel:
Ing. Pavel Matoušek, Ivana Čmovšová – statutární orgán společnosti Broker Consulting a. s., se sídlem: Plzeň, 
Jiráskovo nám. 2, PSČ 326 00, IČO: 25221736

I.
1) Společnost Broker Consulting a. s. je ve smyslu § 66a odst. 3 písm. a) obchodního zákoníku v platném znění 

osobou ovládanou ovládající osobou:

Petrem Hrubým, r.č. 720315/2198, Plzeňská cesta 38, PSČ 326 00

2) Mezi společností Broker Consulting a. s. a Petrem Hrubým nebyla uzavřena ovládací smlouva, proto 
Ing. Pavel Matoušek a Ivana Čmovšová – statutární orgán ovládané osoby – plní svoji zákonnou povinnost 
a zpracovávají tuto písemnou zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

II.
1. Z dostupných informací, která má zpracovatel jednající s péčí řádného hospodáře k dispozici, 

vyplývá, že:

a) Petr Hrubý dále ovládá tyto osoby
BC Properties, a. s., IČ: 280 02 822, se sídlem Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Plzeň – předseda představenstva, • 
majoritní akcionář
Property Alfa, a. s., IČ: 280 02 865, se sídlem Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Plzeň – předseda představenstva, • 
majoritní akcionář
Property Delta, a. s.,IČ: 280 02 857, se sídlem Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Plzeň – předseda představenstva, • 
majoritní akcionář
BC Capital Investments, s.r.o., IČ: 280 29 674, se sídlem Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Plzeň  – jednatel • 
a společník (obchodní podíl 100%)
OK Consulting Broker de Asigurare, S.A., Romania – majoritní akcionář• 
Broker Consulting Zrt., Hungary – předseda představenstva, majoritní akcionář• 
Fin Consulting, a. s., Slovenská republika, IČ: 35 848 979, se sídlem Lombardíniho 22/A, 831 03 Bratislava • 
– majoritní akcionář

b) společnost Broker Consulting a. s. je ovládající osobou vůči osobám ovládaným
Broker Consulting, a. s., Slovenská republika, IČ: 36 651 419, se sídlem Pribinova 25, 811 09 Bratislava – • 
jediný akcionář
Broker Expert, a. s., IČ: 280 55 420, se sídlem Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Plzeň –jediný akcionář• 
ABC Finančního vzdělávání, o. p. s., IČ: 291 18 531, se sídlem Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Plzeň - • 
zakladatel

S ohledem na tyto skutečnosti se zpráva zabývá vztahy mezi ovládanou osobou – společností Broker 
Consulting a. s. – a ovládající osobou, tj. akcionářem Petrem Hrubým a vztahy mezi ovládanou osobou – 

společností Broker Consulting, a. s. a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou – tj. Petrem 
Hrubým (dále jen „propojené osoby“).

2. V dalším textu jsou uváděny v souladu se zákonnými požadavky všechny smlouvy uzavřené mezi propojenými 
osobami, jiné právní úkony a další opatření uskutečněná v zájmu nebo na popud propojených osob spolu 
s údajem o tom, zda do konce sledovaného účetního období roku 2011 vznikla z těchto právních úkonů či 
opatření ovládané osobě újma.

III.
Smlouvy uzavřené v posledním účetním období mezi propojenými osobami
V posledním účetním období byly uzavřeny následující smlouvy mezi ovládanou osobu a ovládající osobou:
1. Společnost Broker Consulting, a. s., poskytla a vyúčtovala společnosti Broker Consulting, a. s., Slovenská 

republika služby za cenu v celkové výši 598 141,76 CZK. Cena byla stanovena ve výši cen obvyklých.
2. Společnost Broker Consulting, a. s., prodala společnosti Broker Consulting, a. s., Slovenská republika reklamní 

předměty za cenu v celkové výši 109 756,- CZK. Cena byla stanovena ve výši cen obvyklých.
3. Společnost Broker Consulting, a. s., poskytla a vyúčtovala společnosti Fin Consulting, a. s., Slovenská 

republika služby za cenu v celkové výši 32 582,- CZK. Cena byla stanovena ve výši cen obvyklých.
4. Společnost Broker Consulting, a. s., prodala společnosti Fin Consulting, a. s., Slovenská republika reklamní 

předměty za cenu v celkové výši 111 159,- CZK. Cena byla stanovena ve výši cen obvyklých.
5. Společnost Broker Consulting, a. s., poskytla a vyúčtovala společnosti Broker Expert, a. s., služby za cenu 

v celkové výši 16 424 125,41 CZK. Cena byla stanovena ve výši cen obvyklých.
6. Společnost Broker Consulting, a. s., prodala společnosti Broker Expert, a. s., reklamní předměty za cenu 

v celkové výši 344 152,52 CZK. Cena byla stanovena ve výši cen obvyklých.
7. Společnost Broker Consulting, a. s. vyplatila společnosti Broker Expert, a. s. provizi za zprostředkovatelskou 

činnost v oblasti fi nančních produktů a služeb v celkové výši 3 966 354,64 CZK.
8. Společnost Broker Expert, a. s. vyplatila společnosti Broker Consulting, a. s. provizi za zprostředkovatelskou 

činnost v oblasti fi nančních produktů a služeb v celkové výši 572 306,54 CZK.

IV.
Jiné právní úkony učiněné ovládanou osobou v zájmu propojených osob
Ovládanou osobou byly v zájmu propojených osob učiněny následující právní úkony:
1. Společnost Broker Consulting, a. s. uhradila společnosti BC Properties, a. s. nájemné ve výši 2 009 280,00 CZK 

a cenu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním nebytových prostor v budově č.p. 2694/2, situované 
na adrese Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Plzeň v celkové výši 174 018,58 CZK. Nájemné a cena za služby byly 
stanoveny ve výši cen obvyklých.

2. Společnost BC Capital Investments, s.r.o. vrátila společnosti Broker Consulting, a. s. půjčku ve výši 350 000,- 
CZK, poskytnutou v účetním období roku 2009.

3. Společnost Broker Expert, a. s. vrátila společnosti Broker Consulting, a. s. následující půjčky, poskytnuté 
společnosti Broker Expert, a. s. v účetním období roku 2010:

 Půjčka vrácena dne Výše vrácené půjčky v CZK
 2. 2. 2011 2 500 000,- 
 21. 2. 2011 4 100 500,-
 Celkem 6 600 500,-
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V.
Výhody a nevýhody opatření přijatých ovládanou osobou ve sledovaném účetním období
Mezi plněními a protiplněními z jednotlivých smluv, opatření a právních úkonů neexistuje žádný nepoměr, ceny 
uvedených plnění jsou na trhu obvyklé.

VI.
Z výše uvedeného přehledu jednoznačně vyplývá, že ve sledovaném účetním období ovládané osobě nevznikla 
z propojení s propojenými osobami žádná újma.

VII.
Tato zpráva se v souladu s § 66a odst. 9 obchodního zákoníku v platném znění zakládá do sbírky listin rejstříkového 
soudu a musí být připojena k výroční zprávě zpracovávané podle zvláštního právního předpisu.

VIII.
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.

V Plzni dne 31. 3. 2012

jménem 
Broker Consulting, a. s.
Ing. Pavel Matoušek, Ivana Čmovšová
členové představenstva 

REPORT ON RELATIONS BETWEEN INTERLINKED ENTITIES 
WITHIN THE YEAR 2011 

According to § 66a Section 9, Commercial Code, as amended

Elaborated by:
Ing. Pavel Matoušek, Ivana Čmovšová – Statutory Body of the Broker Consulting a. s. company, having its 
registered seat at: Pilsen, Jiráskovo nám. 2, postcode 326 00, ID-No.: 25221736

I.
1) The company of Broker Consulting a. s. is pursuant to § 66a Section 3 Letter. a)fo the Commercial Code, 

as amended, understood as the entity controlled by the following entity:

Petr Hrubý, DOB: 720315/2198, Plzeňská cesta 38, postcode 326 00

2) Any affi liate control agreement has not been concluded between the company of Broker Consulting a. s. 
and Petr Hrubý, thus Ing. Pavel Matoušek and Ivana Čmovšová – the Statutory body of the controlled 
entity – perform the statutory obligation and elaborate the present written report on relations between 
the interlinked entities.

II.
1. From the available information that are wielded by the person who elaborates the present report 

and act as the proper economist results the following:

a) Petr Hrubý also controls these entities

BC Properties, a. s., ID-No.: 280 02 822, having its registered address at Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Pilsen • 
– Chair of the Board, majority shareholder
Property Alfa, a. s., ID-No.: 280 02 865, having its registered address at Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Pilsen • 
– Chair of the Board, majority shareholder
Property Delta, a. s.,ID-No.: 280 02 857, having its registered address at Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Pilsen • 
– Chair of the Board, majority shareholder
BC Capital Investments, s.r.o., ID-No.: 280 29 674, having its registered address at Jiráskovo náměstí 2, • 
326 00 Pilsen – Executive and acting partner (Business share 100%)
OK Consulting Broker de Asigurare, S.A., Romania – majority shareholder• 
Broker Consulting Zrt., Hungary – Chair of the Board, majority shareholder• 
Fin Consulting, a. s., Slovak Republic, ID-No.: 35 848 979, having its registered address at Lombardíniho • 
22/A, 831 03 Bratislava – majority shareholder

b) The company of Broker Consulting a. s. is the entity taking control towards the controlled 
entities

Broker Consulting, a. s., Slovak Republic, ID-No.: 36 651 419, having its registered address at Pribinova 25, • 
811 09 Bratislava – the sole shareholder
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Broker Expert, a. s., ID-No.: 280 55 420, having its registered address at Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Pilsen • 
–the sole shareholder
ABC Finančního vzdělávání, o. p. s., ID-No.: 291 18 531, having its registered address at Jiráskovo náměstí • 
2, 326 00 Pilsen – company promoter

Considering these facts the present report deals with the relations between the controlled entity i.e. the company 
of Broker Consulting a. s. – and the entity that takes control i.e. the shareholder Mr. Petr Hrubý and the relations 
between the controlled entity i.e. the company of Broker Consulting, a. s. and other entities controlled by the 
same entity that takes the control i.e. Petr Hrubý (hereinafter referred to a „interlinked entities“).

2. Within the further wording hereof are stated in accordance with the statutory requirements all the 
agreements concluded between the interlinked entities and entities, other acts in law and other measures 
taken in the interest of or of the interlinked entities and entities’ accord together with the information on 
whether up to the end of the accounting period of the year 2011 in question has resulted from these acts 
in law or measures some loss to the controlled entity.

III.
Agreements concluded within the last accounting period between the interlinked entities
Within the last accounting period were concluded the following agreements between the controlled entity 
and the entity that takes control:
1. The company of Broker Consulting, a. s., provided and charged to the company of Broker Consulting, a. s., 

Slovak Republic services amounting to the total price of 598,141.76 CZK. The price has been fi xed at the 
amount of usual prices.

2. The company of Broker Consulting, a. s., sold to the company of Broker Consulting, a. s., Slovak Republic 
subjects at the total price of 109,756.- CZK. The price has been fi xed at the amount of usual prices.

3. The company of Broker Consulting, a. s., provided and charged to the company of Fin Consulting, a. s., 
Slovak Republic services at the total price of 32,582.- CZK. The price has been fi xed at the amount of usual 
prices.

4. The company of Broker Consulting, a. s., sold to the company of Fin Consulting, a. s., Slovak Republic advertising 
articles at the total price of 111,159.- CZK. The price has been fi xed at the amount of usual prices.

5. The company of Broker Consulting, a. s., provided and charged to the company of Broker Expert, a. s. services 
at the total price of 16,424,125.41 CZK. The price has been fi xed at the amount of usual prices.

6. The company of Broker Consulting, a. s., sold to the company of Broker Expert, a. s., advertising articles at 
the total price of 344,152.52 CZK. The price has been fi xed at the amount of usual prices.

7. The company of Broker Consulting, a. s. paid to the company of Broker Expert, a. s. a commission for 
commission business in the sphere of fi nancial products and services amounting to 3,966,354.64 CZK.

8. The company of Broker Expert, a. s. paid to the company of Broker Consulting, a. s. a commission for the 
commission business in the sphere of fi nancial products and services amounting to 572 306,54 CZK.

IV.
Other acts in law performed by the controlled entity in the interest of the interlinked entities
The controlled entity performed in the interest of the interlinked entities the following acts in law:
1. The company of Broker Consulting, a. s. paid to the company of BC Properties, a. s. a rent amounting to 

2.009.280,0 CZK as well as the price for the performances that were provided in accordance with the use 

of the non-residential premises in the building No. 2694/2, located at the address of Jiráskovo náměstí 2, 
326 00 Pilsen amounting to 174,018.58 CZK. The rent and the price for services were fi xed at the amount 
of usual prices.

2. The company of BC Capital Investments, s.r.o. repaid to the company of Broker Consulting, a. s. a loan 
amounting to 350,000.- CZK, granted within the accounting period of the year 2009.

3. The company of Broker Expert, a. s. repaid to the company of Broker Consulting, a. s. the following loans 
that were granted to the company of Broker Expert, a. s. within the accounting period of the year 2010:

 Loan repaid on Amount of the repaid in CZK
 2. 2. 2011 2,500.000,- 
 21. 2. 2011 4,100.500,-
 Total 6,600.500,-

V.
Advantages and drawbacks of the measures taken by the controlled person in the accounting period 
in question
There exist no disparity between the executions and valuable considerations resulting from particular agreements, 
measures and acts in law. Prices per stated performances are usual on the market.

VI.
Within the accounting period in question have not been caused any losses to the controlled person considering 
the relations with the interlinked entities, which uniquely results from the above stated overview. 

VII.
The present reports consists according to § 66a Section 9 of the Commercial Code, as amended, of collection 
of certifi cates from the Criminal Record Court and has to be attached to the Annual Report processed according 
to special legal provision.

VIII.
The person who elaborates the present report confi rms through his own signature he elaborated the entire 
report with the care of a proper economist having in view all the information that were available to him/her 
for the whole accounting period in question.

In Pilsen dated 31. 3. 2012

On behalf of
Broker Consulting, a. s.
Ing. Pavel Matoušek, Ivana Čmovšová
Members of the Board of Directors
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Příjemce zprávy
Název:  Broker Consulting, a. s.
Sídlo:  Jiráskovo náměstí 2, Plzeň
IČO:  25221736
Právní forma: akciová společnost

ZPRÁVA O OVĚŘENÍ ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Broker Consulting, a. s., která se skládá z rozvahy 
k 31. 12. 2011, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2011 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 závěrky. 

Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom 
plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné 
(materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na 
analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření 
poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Výrok auditora

Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva 
o vztazích mezi propojenými osobami společnost, Broker Consulting, a. s. za rok končící 31. 12. 2011 
obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

V Plzni, dne 22. 6. 2012

Ing. Michael Ledvina HZ Plzeň spol. s r.o.
  Nepomucká 10, Plzeň
osvědčení o zápisu do osvědčení o zápisu do seznamu
seznamu auditorů č. 1375 auditorských společností č. 219
  Ing. Michael Ledvina – jednatel

Recipient
Name: Broker Consulting, a. s.   
Registered offi ce: Jiráskovo náměstí 2, Plzeň
ID No.: 25221736 
Legal form: Joint-stock company

REPORT ON VERIFICATION OF RELATIONSHIPS 

BETWEEN INTERLINKED ENTITIES 

We have performed an audit of the attached fi nancial statements of the joint-stock company Broker Consulting, 
a. s., comprising of the balance sheet as of 31 December 2011, the profi t and loss statement for the year ended 
31 December 2011 and the annex thereto, which contains a description of the applied fundamental methods, 
as well as other explanatory information. Information on the joint-stock company Broker Consulting, a. s. is 
indicated in the annex to the fi nancial statements.

We have conducted a verifi cation in accordance with AS no. 56 of the Czech Republic. Pursuant to this 
standard we are obligated to plan and perform the verifi cation to obtain reasonable assurance that the report 
on relationships does not contain any signifi cant (material) irregularities. The verifi cation is limited mainly to 
questioning the company employees and analytical methods and in selected manner performed verifi cation 
of data objective accuracy. On that ground this verifi cation gives a lower certainity grade than an audit. We 
have not performed an audit and thus we do not express an auditoŕ s opinion.

Auditor’s Statement 

Upon our verifi cation we have not found any facts leading to a presumption that the report on 
relationships between the interlinked entities of the joint-stock company Broker Consulting, a. s. for 
the year ended 31 December 2011 contains any signifi cant (material) irregularities.

In Pilsen on 22 June 2012
  HZ Plzeň spol. s r.o.
Ing. Michael Ledvina Nepomucká 10, Plzeň
  Certifi cate of registration
Certifi cate of registration in the list of audit companies No. 219
in the list of auditors No. 1375 Ing. Michael Ledvina, Company Executive 
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Příjemce zprávy
Název:  Broker Consulting, a. s.
Sídlo:  Jiráskovo náměstí 2, Plzeň
IČO:  25221736
Právní forma: akciová společnost

ZPRÁVA O AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Broker Consulting, a. s., která se skládá z rozvahy 
k 31. 12. 2011, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2011 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 závěrky. 

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
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, tj. aktiv 
a pasiv (fi nanční pozice) společnosti Broker Consulting, a. s. k 31. 12.2011 a nákladů, výnosů a výsledku 
jejího hospodaření (fi nanční výkonnosti) za rok končící 31. 12. 2011 v souladu s českými účetními 
předpisy.

V Plzni, dne 30. 5. 2012

Ing. Michael Ledvina HZ Plzeň spol. s r.o.
  Nepomucká 10, Plzeň
osvědčení o zápisu do osvědčení o zápisu do seznamu
seznamu auditorů č. 1375 auditorských společností č. 219
  Ing. Michael Ledvina – jednatel

Recipient
Name: Broker Consulting, a. s.   
Registered offi ce: Jiráskovo náměstí 2, Plzeň
ID No.: 25221736 
Legal form: Joint-stock company

REPORT ON AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS 

We have performed an audit of the attached fi nancial statements of the joint-stock company Broker Consulting, 
a. s., comprising of the balance sheet as of 31 December 2011, the profi t and loss statement for the year ended 
31 December 2011 and the annex thereto, which contains a description of the applied fundamental methods, 
as well as other explanatory information. Information on the joint-stock company Broker Consulting, a. s. is 
indicated in the annex to the fi nancial statements.

Responsibility of the Statutory Body of the Accounting Unit for the Financial Statements
The statutory body of the company is responsible for preparing fi nancial statements that give a true and fair 
view in accordance with the Czech accounting regulations and for implementing such internal control system 
as the statutory body may deem necessary for ensuring that the drawn up fi nancial statements do not contain 
any substantial (material) misstatements resulting from fraud or error.

Auditor’s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these fi nancial statements based on the audit performed. We have 
conducted the audit in accordance with the Act on Auditors, international auditor standards and related application 
clauses of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Pursuant to these regulations we are obligated to 
comply with ethical requirements, as well as to plan and perform the audit in a manner allowing us to obtain 
reasonable assurance that the fi nancial statements do not contain any substantial (material) misstatements. 
The audit includes the implementation of audit procedures to obtain evidentiary information on the amounts 
and data presented in the fi nancial statements. The selection of the procedures depends on the auditor’s 
judgment, which also includes the assessment of the risks of substantial (material) misstatement of the data 
reported in the fi nancial statements caused by fraud or error. When evaluating such risks, the auditor assesses 
the internal control system relevant for the preparation of the fi nancial statements that would render a fair 
and true picture. The aim of such evaluation is to propose suitable audit procedures and not to express an 
opinion on the effi ciency of the internal control system of the accounting entity. The audit also includes an 
assessment of the suitability of the accounting methods applied, the adequacy of accounting estimates made 
by the management, as well as an assessment of the overall presentation of the fi nancial statements.
We are convinced that the evidentiary information obtained by us provides a suffi cient and adequate basis for 
expressing our opinion  without reservations.

Auditor’s Statement 
In our opinion the fi nancial statements give a true and fair view of the accounting, i.e. the assets and 
liabilities (fi nancial standing) of the joint-stock company Broker Consulting, a. s., as of 31 December 
2011, and of the expenses, revenues and the results of its economic operations (fi nancial performance) 
for the year ended 31 December 2011 in accordance with the Czech accounting standards.

Done in Plzeň on 30 May 2012
  HZ Plzeň spol. s r.o.
Ing. Michael Ledvina Nepomucká 10, Plzeň
  Certifi cate of registration
Certifi cate of registration in the list of audit companies No. 219
in the list of auditors No. 1375 Ing. Michael Ledvina, Company Executive 
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Příjemce zprávy
Název:  Broker Consulting, a. s.
Sídlo:  Jiráskovo náměstí 2, Plzeň
IČO:  25221736
Právní forma: akciová společnost

ZPRÁVA O OVĚŘENÍ SOULADU VÝROČNÍ ZPRÁVY S ÚČETNÍ UZÁVĚRKOU

Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti Broker Consulting, a. s. k 31. 12. 2011 s účetní uzávěrkou, která 
je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti. 
Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní uzávěrkou. 

Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami 
Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, 
aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou 
též předmětem zobrazení v účetní uzávěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu 
s příslušnou účetní uzávěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro 
vyjádření výroku auditora.

Výrok auditora

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Broker Consulting, a. s. 
k 31. 12. 2011 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní 
závěrkou.

V Plzni, dne 22. 6. 2012

Ing. Michael Ledvina HZ Plzeň spol. s r.o.
  Nepomucká 10, Plzeň
osvědčení o zápisu do osvědčení o zápisu do seznamu
seznamu auditorů č. 1375 auditorských společností č. 219
  Ing. Michael Ledvina – jednatel

Recipient
Name: Broker Consulting, a. s.   
Registered offi ce: Jiráskovo náměstí 2, Plzeň
ID No.: 25221736 
Legal form: Joint-stock company

REPORT ON THE VERIFICATION OF THE ANNUAL REPORT CONCORDANCE 

WITH THE FINAL ACCOUNTS 

We have verifi ed the concordance of the Annual Report of the joint-stock company Broker Consulting, a. s. to 
31 December 2011 with the Final Accounts included thereto. The statutory body of the company is responsible 
for correctness of the Annual Report. Our task is to issue upon the performed verifi cation a statement on 
concordance of the Annual Report with the Final Accounts.

We have performed the verifi cation in accordance with international auditor standards and related application 
clauses of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Pursuant to these standards an auditor is obligated 
to plan and perform the verifi cation in a manner allowing him to obtain a reasonable assurance that the data 
contained in the Annual Report are in all signifi cant (material) aspects in accordance with the relevant Final 
Accounts. We are convinced that the performed verifi cation provides an adequate basis for expressing our 
auditor opinion.

Auditor’s Statement 

In our opinion the data contained in the Annual Report to 31 December 2011 of the joint-stock 
company Broker Consulting, a.s. are in all signifi cant (material) aspects in concordance with the 
above stated Annual Accounts.

In Pilsen on 22 June 2012
  HZ Plzeň spol. s r.o.
Ing. Michael Ledvina Nepomucká 10, Plzeň
  Certifi cate of registration
Certifi cate of registration in the list of audit companies No. 219
in the list of auditors No. 1375 Ing. Michael Ledvina, Company Executive 
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OBCHODNÍ PARTNEŘI 
BROKER CONSULTING

Nezbytným základem nezávislého finančního po-

radenství je široké portfolio partnerských finanč-

ních institucí a jejich produktů. V tomto ohledu je 

naše společnost plně připravena poskytnout svým 

klientům to nejlepší, co český finanční trh nabízí. 

Aktuálně spolupracujeme s devatenácti pojišťovna-

mi, devíti penzijními fondy, třemi stavebními spo-

řitelnami, jedenácti hypotečními ústavy a dalšími 

osmnácti bankami a investičními společnostmi. Před 

zařazením každého nového subjektu do tohoto port-

folia posuzujeme nejen parametry každého jeho 

konkrétního fi nančního produktu, ale také aktuální 

hospodářský výsledek jeho poskytovatele, jeho his-

torii a jeho přístup ke klientům. Neméně důležité 

je, abychom se s danou fi nanční institucí shodovali 

i v základních etických principech podnikání, které 

spoluutváří rámec pro poskytování prvotřídní služby 

s dlouhodobým přínosem pro klienta.

BROKER CONSULTING 
BUSINESS PARTNERS

The fundamental basis of independent fi nancial con-

sulting is having a broad portfolio of partner fi nancial 

institutions and their products. In this respect, we 

are ready to provide our clients with the best the 

Czech fi nancial market has to offer. We are currently 

cooperating with 19 insurance companies, 9 pension 

funds, 3 building societies, 10 mortgage institutions, 

and other 17 banks and investment companies. Before 

including any new entity in our portfolio, we assess 

not only the parameters of each specifi c fi nancial 

product, but also the current economic results of its 

provider, its history, and its approach to its clients. 

Likewise, it is essential that our company agrees with 

the particular fi nancial institution also with respect 

to basic ethical business principles, which co-create 

the framework for providing premium services with 

long-term benefi t for the client.

OBCHODNÍ PARTNEŘI SPOLEČNOSTI BROKER CONSULTING BUSINESS PARTNERS OBCHODNÍ PARTNEŘI SPOLEČNOSTI BROKER CONSULTING BUSINESS PARTNERS OBCHODNÍ PARTNEŘI SPOLEČNOSTI BROKER CONSULTING BUSINESS PARTNERS OBCHODNÍ PARTNEŘI SPOLEČNOSTI  BROKER CONSULTING BUSINESS PARTNERS OBCHODNÍ PARTNEŘI SPOLEČNOSTI

Pojišťovna České spořitelny, a. s., Vienna Insurance • 

Group

Slavia pojišťovna, a. s.• 

Triglav pojišťovna, a. s.• 

UNIQA pojišťovna, a. s.• 

Wüstenrot pojišťovna, a.s.• 

   Penzijní fondy / Pension Funds:
AEGON Penzijní fond, a. s.• 

Allianz penzijní fond, a. s.• 

AXA penzijní fond, a. s.• 

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. • 

Penzijní fond České spořitelny, a. s. • 

Penzijní fond Komerční banky, a. s.• 

   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. • 

   Banky poskytující hypotéky / Banks Providing 
Mortgages:

Česká spořitelna, a. s. • 

Československá obchodní banka, a. s.• 

Equa bank, 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.• 

   Ostatní banky a investiční společnosti / Other 
Banks and Investment Companies:

AIG Funds Central Europe správ. spol., a. s.• 

ATLANTIK fi nanční trhy, a. s.• 

AXA Česká republika, s. r. o.• 

AXA investiční společnost, a. s.• 

BNP Paribas • 

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. • 

J&T Banka• 

Pioneer Asset Management, a. s.• 

PIONEER GLOBAL FUNDS DISTRIBUTOR, LTD. • 

Pioneer investiční společnost, a. s.• 

SFM Group, o.c.p., a. s.• 

   Pojišťovny / Insurance Companies:
AEGON Pojišťovna, a. s.• 

Allianz pojišťovna, a. s. • 

Amcico pojišťovna, a. s.• 

AXA pojišťovna, a. s.• 

AXA životní 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 ČR • 

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance • 

Group
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FIREMNÍ KLIENTELA

Specialisté Broker Consulting jsou fi rmám partnery 

a poradci při implementaci personálních programů 

a nezávislými zprostředkovateli fi nančních produktů 

pro poskytování mimoplatových výhod a zaměst-

naneckých benefi tů. Napříč fi nančním trhem hle-

dají bezpečné a výkonné finanční produkty, do 

navrhovaných řešení promítají aspekty daňového 

zvýhodnění a garantují, že fi remní prostředky bu-

dou 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.

Službu hojně využívají jak velké akciové společnosti, 

tak i firmy střední či malé velikosti a příspěvkové 

organizace. Počet firem, které využily nezávislé 

poradenství Broker Consulting v oblasti zaměstna-

neckých příspěvků do fi nančních produktů, ale také 

v oblasti pojištění firemního majetku dosáhl na 

konci roku 2011 hodnoty 3875. Pro lepší představu 

vybíráme alespoň několik z nich.

CORPORATE CLIENTS

Broker Consulting specialists act as partners and 

advisors to different companies who help them with 

the implementation of various employee programs 

and they also act as independent brokers of fi nancial 

products in the fi eld of extra-salary and employee 

benefi ts. They search for safe and highly effective 

fi nancial products throughout the fi nancial market, their 

proposed solutions refl ect tax allowance aspects and 

guarantee that corporate funds are expended effi ciently 

and purposefully. Thanks to the efforts of our Broker 

Consulting specialists, contributions of employers to 

supplementary pension insurance or life insurance of 

their employees turn into a functional incentive and 

consolidation feature, bringing independence and 

professionalism in the remuneration system.

These services are frequently used by joint-stock 

company, medium and small-size businesses, as well 

as contributory organizations. The number of com-

panies and organizations to which Broker Consulting 

provides its independent consulting services in the 

area of employee contributions to fi nancial products 

and corporate property insurance reached 3,875 at 

the end of 2011. For better illustration, we name some 

of our corporate clients below.
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AESKULAP s r. o.• 

Agency of Security FENIX CIT, a. s.• 

Albion development, s r. o.• 

ALU KÖNIG FRANKSTAHL s r. o.• 

AstraZeneca Czech Republic s r. o.• 

BAHAL ČR a. s.• 

BEST, a. s.• 

BREMAX s r. o.• 

Cleverance Enteprises Solutions, a. s.• 

Český svaz chovatelů• 

Daikin Industries Czech Republic s r. o.• 

DELTA SERVIS COMPANY s. r. o.• 

East Bohemian Airport, a. s.• 

EUROBETON MABA s r. o.• 

GASTROKONCEPT s. r. o.• 

GEOSAN GROUP a. s.• 

Heaton a. s.• 

Home Design s r. o.• 

HÖNIG s r. o.• 

IBM Global Services Delivery Center Czech • 

Republic s r. o.

INNEX cz s. r. o.• 

JPS - GASTRO s r. o.• 

Komora účetních poradců a interních auditorů • 

v ČR

Lagermax spedice a logistika s r. o.• 

LICON HEAT s r. o.• 

LPP Retail CzechRepublic s r. o.• 

LUCCO a. s.• 

Město Nová Paka• 

METROPROJEKT Praha a. s.• 

MŠ Kostelec• 

Müller Weingarten ČR• 

Národní archiv• 

Peguform Composites s r. o.• 

Pike Electronic s r. o.• 

PRODEX Tech s r. o.• 

Promedica Praha Group, a. s.• 

REPLAST holding s r. o.• 

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov• 

Skloplast Moravia s. r. o.• 

Stavební bytové družstvo Šumperk• 

SUDOP BRNO s r. o.• 

TASSO s r. o.• 

TC Medos s. r. o.• 

TEMAR s r. o.• 

TMS CZECH s. r. o.• 

T-Mobile Czech Republic, a. s.• 

TRW Volant, a. s.• 

Ústav makromolekulární chemie AV ČR • 

Výtahy-Slavík s r. o.• 

Walter CZ s r. o.• 
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PRIVATE CLIENTS

Over the years of their existence, companies that are 

a part of the Broker Consulting fi nancial group have 

rendered their services to more than 350,000 clients. 

This number ranks us among the leading companies in 

our fi eld. Our business success is based, among other 

things, on the belief that the best references for our 

company are satisfi ed customers who recommend 

our services to other clients. This is also why our 

consultants treat each client with utmost care while 

laying emphasis on an individual and confi dential 

approach and before proposing any solution, they 

consider the client’s specifi c situation, as well as the 

current product offer on the fi nancial market. The 

achieved results demonstrate that Broker Consulting 

is going in the right direction and that professional 

and independent fi nancial consulting services are not 

only much sought after by clients but also promise 

a high potential in the future. 

PRIVÁTNÍ KLIENTELA 

Společností, které jsou součásti finanční skupiny 

Broker Consulting, poskytly za dobu své existence svou 

službu více než 350 tisícům klientů. Tento počet nás 

řadí mezi nejvýznamnější společnosti v našem oboru. 

Náš obchodní 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 navržením řešení 

zvažují konkrétní situaci konkrétního klienta a aktuální 

produktovou nabídku finančního trhu. Dosažené 

výsledky ukazují, že jsme se vydali správnou cestou 

a že profesionální a nezávislé fi nanční poradenství je 

perspektivní a žádanou službou s vysokým potenciálem 

do budoucna.
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12 Kontaktní informace
Contact Information

CZ

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

Company headquarters, 

Central Offi ce – Pilsen 

Jiráskovo nám. 2

326 00 Plzeň

Tel.: +420 378 771 311

Fax: +420 377 010 504

E-mail: info@bcas.cz

www.bcas.cz

centrála – Praha

Central Offi ce – Prague 

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

SK

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

Fin Consulting, a. s.
Pribinova 25, Tower 115

811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 208 500 32

Fax: +421 2 208 500 37

E-mail: info@fi nconsulting.sk

www.fi nconsulting.sk

ABC FV

ABC Finančního 
vzdělávání o. p. s.
Jiráskovo nám. 2

326 00 Plzeň

Tel.: +420 731 537 251

Fax: +420 274 774 397

E-mail: info@abcfv.cz

www.abcfv.cz
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USF

Unie společností fi nančního 
zprostředkování a poradenství
The Union of Companies Allied 

in Financial Intermediary 

and Consultancy 

Španělská 2

120 00 Praha

Tel.: +420 221 628 507-8

Fax: +420 221 628 509

E-mail: info@usfcr.cz

www.usfcr.cz

DS

Občanské sdružení 
Dobrý skutek
Unincorporated Association 

Good Deed 

Jiráskovo náměstí 2

326 00 Plzeň

Tel.: +420 731 537 205

E-mail: info@dobryskutek.cz

www.dobryskutek.cz
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