
 
Návrhy usnesení  k jednotlivým bod ům po řadu jednání valné hromady spole čnosti 

s obchodní firmou TOMA, a.s. konané dne 20.2.2015 a  jejich zd ůvodn ění 
 

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání  
Valná hromada volí orgány valné hromady takto: předseda valné hromady Ing. Radek Heger, 
Ph.D. zapisovatel Hana Krahulcová, ověřovatelé zápisu Ing. Pavel Ratiborský a Ing. Jan Řehořek a 
osoby pověřené sčítáním hlasů Ing. Rostislav Kolařík a Bc. Daniel Masaryk. 
Zdůvodnění: Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 Zákona o obchodních korporacích zvolit 
svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, 
přičemž může současně rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude 
jedna osoba.  
 
Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání  
Valná hromada schvaluje zvláštní odměnu pro člena představenstva společnosti Ing. Zdeňka 
Rašku ve výši 140 000,00 Kč. 
Zdůvodnění:  Dle stávající právní úpravy musí být výše odměny a její nárokové i nenárokové 
složky, případně pravidla pro jejich určení vymezeny ve smlouvě o výkonu funkce a odměňování 
členů představenstva a dozorčí rady a smlouva o výkonu funkce musí být schváleny valnou 
hromadou. 
 
Návrh usnesení k bodu č. 4 pořadu jednání  
Valná hromada odvolává člena představenstva Ing. Karla Klimeše, nar. 7.8.1963, bytem Na 
Zvoničce 1042/12, 147 00 Praha 4 – Podolí. 
Valná hromada odvolává člena představenstva Ing. Zdeňka Rašku, MBA, nar. 18.10.1963, bytem 
Horní Bludovice 529, PSČ 739 37. 
Valná hromada volí členem představenstva Ing. Michala Kurku, LL.M., nar. 19.2.1983, bytem 
Lomená 229/15, Šumbark, 736 01 Havířov. 
Valná hromada volí členem představenstva Bc. Vladimíra Kurku, nar. 30.12.1984, bytem Životická 
1417/41, Prostřední Suchá, 735 64  Havířov. 
Zdůvodnění:  Posílení vlivu řídící osoby PROSPERITA holding, a.s. na řízenou osobu TOMA, a.s. 
za účelem dlouhodobého prosazování koncernových zájmů v rámci jednotné politiky koncernu 
PROSPERITA holding. 
 
Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání  
Valná hromada odvolává člena dozorčí rady doc. Ing. Jiřího Schwarze, CSc., nar. 25.4.1960, 
bytem U Hřiště 418, Žilina, 741 01 Nový Jičín. 
Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Zdeňka Rašku, MBA, nar. 18.10.1963, bytem Horní 
Bludovice 529, PSČ 739 37. 
Valná hromada volí členem dozorčí rady Mgr. Ing. Miroslava Ševčíka, nar. 7.8.1979, bytem Na 
Kampě 496/4, Praha 1, PSČ 118 00. 
Zdůvodnění:  Doplnění dozorčí rady po odstoupení pana Pavla Ratiborského, nar. 27.9.1962, 
bytem Dr. Beneše 731, 763 61  Napajedla z dozorčí rady. Posílení vlivu řídící osoby PROSPERITA 
holding, a.s. na řízenou osobu TOMA, a.s. za účelem dlouhodobého prosazování koncernových 
zájmů v rámci jednotné politiky koncernu PROSPERITA holding. 
 
Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání  
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Michala Kurky, 
LL.M. ve znění návrhu akcionáře PROSPERITA holding, a.s. 
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Bc. Vladimíra Kurky ve 
znění návrhu akcionáře PROSPERITA holding, a.s. 
Zdůvodnění:  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. 
 
Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání  
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Zdeňka Rašky, MBA ve 
znění návrhu akcionáře PROSPERITA holding, a.s. 
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Mgr. Ing. Miroslava Ševčíka 
ve znění návrhu akcionáře PROSPERITA holding, a.s. 
Zdůvodnění:  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. 
 


