
Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady 
obchodní společnosti TOMA, a.s. konané dne 28. srpna 2015 

 
 
 

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání 
Valná hromada volí orgány valné hromady takto: předseda valné hromady pan Ing. Radek Heger, Ph.D., 
zapisovatel paní Hana Krahulcová, ověřovatelé zápisu pan Ing. Pavel Ratiborský a pan Ing. Jan 
Řehořek a osoby pověřené sčítáním hlasů pan Ing. Rostislav Kolařík a pan 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.  
 
Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání 
Valná hromada volí členem představenstva pana doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc., datum narození 
15. června 1958, bytem Praha, Dřevná 2, PSČ: 120 00. 
Valná hromada volí členem představenstva pana Ing. Miroslava Kurku, datum narození 1. února 1961, 
bytem Bělehradská 7/13, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00. 
Valná hromada volí členem představenstva pana Ing. Radka Hegera, Ph.D., datum narození 21. 
prosince 1966, bytem Moravcova 250/8, Kroměříž, PSČ: 767 01. 
Zdůvodnění: Dle platných stanov společnosti má představenstvo společnosti pět (5) členů. Protože 
funkční období tří členů představenstva skončilo, je nezbytné zvolit nové tři (3) členy představenstva 
společnosti. 
 
Návrh usnesení k bodu č. 4 pořadu jednání 
Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Ing. Martina Ciežáka, datum narození 8. května 1970, 
bytem Šenov, Řadová 91, PSČ: 739 34. 
Zdůvodnění:  Dle platných stanov společnosti má dozorčí rada společnosti tři (3) členy. Protože funkční 
období jednoho člena dozorčí rady skončilo, je nezbytné zvolit nového člena dozorčí rady společnosti. 
 
Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání 
Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva a člena 
dozorčí rady ve znění předloženém svolavatelem valné hromady.  
Zdůvodnění:  Dle ustanovení § 55 a násl. Zákona o obchodních korporacích musí být se členem orgánu 
společnosti uzavřena smlouva o výkonu funkce, v níž musí být mezi jinými uvedeny údaje o 
odměňování.  
 
 
 


