
Pravidla odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti 
TOMA, a.s. 

 
Tato pravidla se vztahují na členy představenstva a členy dozorčí rady společnosti TOMA, a.s., dále 
také jako „členové orgánů společnosti“ a určují rozdělení celkové odměny členů orgánů společnosti 
TOMA, a.s., jejich jednotlivé složky, způsob jejich stanovení a postup při jejich výplatě. 

 
1. Měsíční odměna za výkon funkce člena orgánů společnosti pro období od 01.07. 2014 

1.1. Pevná složka odměny za výkon funkce člena orgánů společnosti je vyplácena měsíčně. 
Pevná měsíční odměna členům orgánů společnosti byla schválena valnou hromadou 
společnosti konanou dne 22. 06. 2012 a pro další období zůstává beze změny. 

1.2. Členu představenstva pověřeného přímým operativním řízením společnosti, dále jako 
„Pověřený člen představenstva“ přísluší dále za výkon působnosti přímého operativního 
řízení společnosti příplatek k měsíční odměně ve výši: 95.000,- Kč. 

1.3. Měsíční odměny za výkon funkce člena orgánů společnosti včetně příplatku Pověřeného 
člena představenstva jsou splatné vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího 
měsíce po měsíci, ke kterému se vztahují. 

 
2. Roční odměna za výkon funkce člena orgánů společnosti 
 

2.1. Složka odměny označená jako roční odměna je přiznávána členu představenstva a členu 
dozorčí rady společnosti na základě návrhu představenstva společnosti za plnění 
hospodářských výsledků společnosti a plnění svěřených úkolů. Za rok 2013 navrhuje 
představenstvo společnosti následující roční odměny s účinností od 30.6. 2014: 

Představenstvo: 
Předseda představenstva 220.000,- Kč  
Místopředseda představenstva 330.000,- Kč  
Člen představenstva 100.000,- Kč  
 
Dozorčí rada: 
Předseda DR 100.000,- Kč  
Člen DR 200.000,- Kč  
Člen DR volený zaměstnanci 50.000,- Kč 

 
Roční odměny budou vyplaceny členům orgánů v následujícím výplatním termínu 
společnosti.  

  
2.2. Pověřenému členu představenstva přísluší zvláštní roční odměna za splnění stanovené 

rentability obhospodařovaných aktiv zjištěné dle vzorce  RoA= EBITDA / plánovaná 
obhospodařovaná aktiva. 
Ukazatel EBITDA je spočten dle vzorce EBITDA = hospodářský výsledek před zdaněním + 
odpisy + úroky z investičních úvěrů. EBITDA se upraví o rozdíl mezi plánovanými a 
skutečnými opravami, o zaúčtovanou dohadnou položku na doplatek roční odměny, o rozdíl 
mezi plánovanými a skutečnými opravnými položkami, o dary, o náklady na mimořádné 
odměny členů orgánů, o mimořádné odpisy pohledávek. 
Objem obhospodařovaných aktiv je upraven o finanční podíly v dceřiných společnostech, na 
jejichž řízení se pověřený člen představenstva přímo nepodílí a o strategická aktiva, která 
negenerují výnosy, ale jejichž držení je pro společnost významné. Hodnota 
obhospodařovaných aktiv je spočtena vždy před začátkem příslušného kalendářního roku a 
platí po celý rok bez ohledu na změnu její hodnoty v průběhu roku. 
Rentabilita obhospodařovaných aktiv pro rok 2014 je stanovena ve výši 6,5% a za její 
splnění přísluší pověřenému členu představenstva základní odměna ve výši 1.000.000,- Kč.  



Pokud se bude dosažená rentabilita obhospodařovaných aktiv nacházet v intervalu 80%-
120% stanovené rentability obhospodařovaných aktiv, bude se přímo úměrně tomu odměna 
krátit či zvyšovat v intervalu 10% -190% základní odměny.   
Vyhodnocení uvedených ukazatelů přísluší představenstvu společnosti na základě roční 
účetní závěrky za příslušný rok, přičemž v případě vysoké pravděpodobnosti dosažení 
stanovené hodnoty rentability obhospodařovaných aktiv lze vyplatit zálohu na roční odměny 
až do výše 70% již v závěru příslušného roku. 
Zvláštní roční odměna pověřenému členu představenstva je splatná do 30-ti dnů od data 
schválení výpočtu výše odměny a uvolnění výplaty představenstvem nejpozději však do     
30. 6. následujícího kalendářního roku. 
 

2.3. Pověřenému členu představenstva dále přísluší pro potřeby plnění úkolů plynoucích z 
operativního řízení společnosti osobní automobil, mobilní telefon a notebook s právem užití 
svěřené věci k osobní potřebě. 


