
Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu 
jednání valné hromady společnosti s obchodní firmou TOMA, a.s. konané dne 26. června 2015 

 
K  bodu 2. pořadu jednání:   

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Radka Hegera, Ph.D., zapisovatelkou Hanu 
Krahulcovou, ověřovateli zápisu ing. Pavla Ratiborského a ing. Jana Řehořka a osobami pověřenými sčítáním hlasů 
ing. Rostislava Kolaříka, Ph.D. a Bc. Daniela Masaryka. 
Zdůvodnění: Valná hromada v souladu s ustanovením § 422 ZOK je povinna zvolit své orgány. Osoby navržené za 
členy orgánů jsou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů VH.   
 
K bodu 3. pořadu jednání 

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o změně obsahu ustanovení článku VIII „Orgány společnosti“ odst. 2), 
článku XXVII „Výbor pro audit – základní ustanovení“, článku XXVIII „Působnost výboru pro audit“ a článku XXIX 
„Složení a funkční období výboru pro audit“ odst. 1) tak, že nové znění ustanovení článku VIII odst. 2), článku XXVII, 
článku XXVIII a článku XXIX odst. 1) stanov společnosti zní následovně: 
 
 

Článek VIII 
Orgány společnosti 

 
2) Orgány společnosti jsou: 

a) Valná hromada 
b) Představenstvo 
c) Dozorčí rada 

 
Článek XXVII 

Výbor pro audit – základní ustanovení 
 

1) Společnost zřizuje výbor pro audit. 

2) Výbor pro audit není orgánem společnosti. 
 

Článek XXVIII 
Působnost výboru pro audit 

 
Výbor pro audit zejména: 

a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, 
b) sleduje účinnost vnitřní kontroly společnosti, systému řízení rizik a vnitřního auditu, je-li funkce vnitřního 

auditu zřízena, 
c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, 
d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových 

služeb auditované osobě, 
e) doporučuje auditora kontrolnímu orgánu s tím, že toto doporučení řádně odůvodní. 

 
Článek XXIX 

Složení a funkční období výboru pro audit 

 
1) Výbor pro audit má 3 členy.  Členem výboru pro audit může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let 

a která je plně svéprávná. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a musí mít nejméně tříleté 
praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu. Členy výboru pro audit volí a odvolává valná 
hromada. 
 

Zdůvodnění: Dne 13. ledna 2015 vstoupila v účinnost novela Zákona o auditorech, která podstatným způsobem 
zasáhla do dosavadní právní úpravy výboru pro audit, zejména pak v oblasti požadavků kladených na členy výboru 
pro audit a možnosti nahradit výbor pro audit kontrolním orgánem. Společnost, jakožto subjekt veřejného zájmu, 
na kterou nedopadá výjimka dle ust. § 44 odst. 6 Zákona o auditorech, je tak s účinností od této novely povinna mít 
zřízen výbor pro audit, který nově není považován za orgán společnosti, s tím, že většina jeho členů musí být 
nezávislá a musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblastech účetnictví nebo povinného auditu. Navržená 
dílčí změna stanov společnosti koresponduje s novou právní úpravou.  

 
K bodu 4. pořadu jednání 

Návrh usnesení: Valná hromada jmenuje s účinností od 01. července 2015 členem výboru pro audit: 
1) pana Ing. Zdeňka Kašlíka,  
2) paní Ing. Hanu Sazovskou,  
3) pana Ing. Vladimíra Hladiše. 

Zdůvodněni: V souladu se zřízením výboru pro audit a změnou stanov společnosti (viz bod 3 pořadu jednání) je 
společnost povinna jmenovat tři členy výboru pro audit. V souladu s ust. § 44 odst. 2 a nově schváleným znění 



stanov je orgánem kompetentním ke jmenování členů výboru pro audit valná hromada. Většina navržených členů 
výboru pro audit splňuje všechny zákonné požadavky pro své jmenování členy výboru pro audit. 
 
K bodu 5. pořadu jednání:  

Návrhu usnesení: Valná hromada schvaluje odměňování členů výboru pro audit tak, jak bylo navrženo 
představenstvem společnosti. 
Zdůvodněni: Jakékoliv plněni poskytované členu organu v souvislosti s výkonem funkce lze členu orgánu 
poskytnout pouze se souhlasem valné hromady. 
 
K bodu 6. pořadu jednání:  

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit ve znění předloženém 
představenstvem společnosti.   
Zdůvodněni: Smlouva o výkonu funkce upravuje vztahy mezi společností a členem jejího orgánu a dle zákona č. 
90/2012 Sb. o obchodních korporacích ji schvaluje valná hromada.  
 
K bodu 7. pořadu jednání:  

Vyjádření představenstva: Zprávu o podnikatelské činnosti zpracovává představenstvo v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy. Souhrnná vysvětlující zpráva je zpracovávána na základě zákona č. 256/2004 Sb., 
o podnikání na kapitálovém trhu podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) a musí být předložena akcionářům na řádné 
valné hromadě.  
 
K bodu 8. pořadu jednání:  

Vyjádření představenstva: Dle platných právních předpisů je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou (individuální) 
účetní závěrku, konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku a zprávu auditora a předložit své vyjádření 
a výsledky přezkumu valné hromadě.  
 
K bodu 9. pořadu jednání:  

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za 
rok 2014 včetně souhrnné vysvětlující zprávy dle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 
trhu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění předloženém představenstvem společnosti  
Zdůvodnění: Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti je akcionářům společnosti každoročně předkládána 
v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti a je k dispozici akcionářům společnosti 
na valné hromadě a internetových stránkách společnosti www.tomaas.cz. Zpráva dle názoru představenstva 
poskytuje pravdivý a věrný popis podnikatelské činnosti společnosti a stav jejího majetku za rok 2014. 

 
K bodu 10. pořadu jednání:  

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 
a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.   
Zdůvodnění: Podle § 84 odst. 1 ZOK je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích 
mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou 
ovládající osobou. Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi 
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou je akcionářům společnosti 
každoročně předkládána v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti a je k dispozici 
akcionářům společnosti na valné hromadě a internetových stránkách společnosti www.tomaas.cz. Ze zprávy o 
vztazích mezi propojenými osobami vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1.1.2014 do 31.12.2014 
žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami.    

 
K bodu 11. pořadu jednání:  

Návrh 1. usnesení:  Valná hromada schvaluje roční individuální účetní závěrku za rok 2014. 
Návrh 2. usnesení: Valná hromada schvaluje roční konsolidovanou účetní závěrku za rok 2014.  
Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat roční individuální a konsolidovanou účetní 
závěrku a předkládat ji valné hromadě ke schválení společně s návrhem na rozdělení zisku. Individuální i 
konsolidovaná účetní závěrka jsou k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách 
společnosti www.tomaas.cz. Hlavní údaje individuální i konsolidované účetní závěrky jsou v souladu s platnými 
obecně závaznými právními předpisy uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. Představenstvo prohlašuje, že 
předložená individuální i konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční 
situaci společnosti, což potvrzuje jak vyjádření auditora, tak i dozorčí rady společnosti.  
 
K bodu 12. pořadu jednání:  

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje, aby zisk za rok 2014 ve výši 34 744 310,61 Kč byl ve výši 1 000 000 
Kč převeden do sociálního fondu a zůstatek zisku ve výši 33 744 310,61 Kč byl převeden (zúčtován) na nerozdělený 
zisk. 
Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle ZOK a stanov společnosti v působnosti valné hromady.  
  
K bodu 13. pořadu jednání:  

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční odměny členům orgánů společnosti za rok 2014.  

http://www.tomaas.cz/
http://www.tomaas.cz/
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Zdůvodnění: Výše odměn vyplácených členům orgánů společnosti podléhá v souladu s platnou právní úpravou 
schválení valné hromady společnosti.  
 
K bodu 14. pořadu jednání:  

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí 
rady, způsob jejich vypočtu a podmínky jejich výplaty pro rok 2015 ve znění předloženém představenstvem 
společnosti. 
Zdůvodněni: Jakékoliv plněni poskytované členu organu v souvislosti s výkonem funkce lze členu orgánu 
poskytnout pouze se souhlasem valné hromady. 

 
 


