
Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu 
jednání valné hromady společnosti TOMA, a.s. konané dne 24. června 2016 

 
 

 
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 je v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“) povinna zvolit svého 
předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Osoby 
navržené za členy orgánů jsou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady.   
 
K bodu 3. 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. O tomto bodě pořadu jednání se nehlasuje.  
 
K bodu 4. 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. O tomto bodě pořadu jednání se 
nehlasuje.  
 
K bodu 5. pořadu jednání:  
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího 
majetku za rok 2015 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 2015. 
 
K bodu 6. 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 1.1.2015 do 31.12.2015 žádná újma v souvislosti se 
smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami.    
 
K bodu 7. pořadu jednání:  
Návrh 1. usnesení:  Valná hromada schvaluje roční individuální účetní závěrku za rok 2015. 
Návrh 2. usnesení: Valná hromada schvaluje roční konsolidovanou účetní závěrku za rok 2015.  
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 
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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 8. pořadu jednání:  
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje, aby zisk za rok 2015 ve výši 33 069 715,39 Kč byl převeden 
(zúčtován) na nerozdělený zisk. 
Zdůvodnění: Základní strategií rozvoje společnosti TOMA, a.s. je zvyšování vnitřní hodnoty společnosti 
(akcií) formou jejího organického i akvizičního rozvoje se záměrem neustálého zvyšování ukazatele 
EBITDA.  
V rámci organického rozvoje se v roce 2015 jednalo především o investice do nové trafostanice VVN 
v objemu 45 mil. Kč a provozní haly k pronájmu v objemu 20 mil. Kč. Dále byly dokončeny investice 
zahájené v předchozích letech, a to vybudování nového vjezdu do areálu v celkovém objemu 12,5 mil. 
Kč, rekonstrukce parní sítě v celkovém objemu 38 mil. Kč a vybudování sušárny kalů v celkovém 
objemu 27 mil. Kč.   
V rámci akvizičního rozvoje koupila společnost TOMA, a.s. v roce 2015 100% podíl na společnosti 
ROLLEON a.s., která je 100% vlastníkem společnosti ENERGZET, a.s., která vlastní a provozuje lokální 
distribuční síť elektrické energie v areálu Zetor v Brně, za částku téměř 97 mil. Kč. Dále založila 
společnost na zpracování PET lahví, ve které vlastní 55% podíl, a které poskytla 45 mil. Kč na investice 
a 30 mil. Kč na provozní financování.  
Společnost hodlá v tomto trendu pokračovat, což klade na jedné straně vysoké nároky na finanční 
prostředky, na druhé straně je to vhodná cesta k posunu společnosti TOMA, a.s. z regionální na 
minimálně celorepublikovou společnost a tím ke zvyšování hodnoty společnosti. 
Tento postup má své opodstatnění i v současné době nízkých úrokových sazeb a relativně snadné 
dostupnosti úvěrů, nicméně jejich čerpání musí vždy doprovázet i určitý podíl vlastních finančních 
prostředků. 
Z toho důvodu upřednostňuje představenstvo společnosti ponechat dosažený zisk ve společnosti ve 
formě nerozděleného zisku a využít jej k dalšímu rozvoji.        
Správnost tohoto přístupu potvrzuje i zhodnocení investice akcionářů TOMA, a.s., kdy se cena akcií 
společnosti TOMA, a.s. na Burze cenných papírů Praha zvýšila od roku 2000 téměř dvacetinásobně. 
 
K bodu 9. pořadu jednání:  
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční odměny členům orgánů společnosti za rok 2015.  
Zdůvodnění: Výše odměn vyplácených členům orgánů společnosti podléhá v souladu s platnou právní 
úpravou schválení valné hromady společnosti. 
Návrh ročních odměn členům představenstva a dozorčí rady společnosti připravilo představenstvo 
společnosti v souladu s Pravidly odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti 
TOMA, a.s. schválenými Valnou hromadou společnosti dne 26.06.2015 za plnění hospodářských 
výsledků společnosti a plnění svěřených úkolů. 
Návrh ročních odměn členů představenstva a dozorčí rady společnosti je k dispozici akcionářům na 
valné hromadě a na internetových stránkách společnosti www.tomaas.cz. 
 
K bodu 10. 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 2016 ve znění předloženém 
představenstvem společnosti. 
Zdůvodněni: Jakékoliv plnění poskytované členu organu v souvislosti s výkonem funkce lze členu 
orgánu poskytnout pouze se souhlasem valné hromady. 
Návrh Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a dozorčí rady, způsob jejich vypočtu 
a podmínky jejich výplaty pro rok 2016 je k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových 
stránkách společnosti www.tomaas.cz. 
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