
Pravidla pro stanovení výše odm�n ✁len✂ p✄edstavenstva a 
✁len✂ dozor✁í rady spole✁nosti, 

zp✂sob jejich výpo✁tu a podmínky jejich výplaty

Tato pravidla se vztahují na ☎leny p✆edstavenstva a ☎lena dozor☎í rady spole☎nosti TZP, a.s., dále také 
jako „☎lenové orgán✝ spole☎nosti“.

Tato pravidla ur☎ují rozd✞lení celkové odm✞ny ☎len✝ orgán✝ spole☎nosti TZP, a.s., jejich jednotlivé 

složky, zp✟sob jejich výpo✠tu a podmínky jejich výplaty.

1. M✡sí☛ní odm✡na za výkon funkce ☛lena orgán☞ spole☛nosti pro období od 1. 1. 2016

Pevná složka odm✡ny za výkon funkce ☎lena orgán✝ spole☎nosti je vyplácena m✞sí☎n✞.

Pevná m✞sí☎ní odm✞na p✆ísluší ☎len✝m orgán✝ spole☎nosti v níže uvedené výši:
 

P✆edseda p✆edstavenstva                                                        1.000,- K☎
Místop✆edseda p✆edstavenstva               1.000,- K☎
✌len p✆edstavenstva         1.000,- K☎

✌len dozor☎í rady                                                                  10.000,- K☎

M✞sí☎ní odm✞ny za výkon funkce ☎lena orgán✝ spole☎nosti jsou splatné vždy do 15. dne kalendá✆ního 

m✞síce následujícího m✞síce po m✞síci, ke kterému se vztahují. 

2. Ro☛ní odm✡na za výkon funkce ☛lena orgán☞ spole☛nosti
  

Složka odm✍ny ozna✠ená jako ro✠ní odm✍na je p✎iznávána ✠lenu p✎edstavenstva a ✠lenu 
dozor✠í rady spole✠nosti za pln✍ní  O✠išt✍né EVA za rok 2016 a následující ú✠etní období.

Hodnota dosažené ekonomické p✎idané hodnoty za rok 2016 a následující ú✠etní období 
budou zjišt✍ny z ú✠etní záv✍rky ov✍✎ené nezávislým auditorem.

Výpo✠et O✠išt✍né EVA pro ú✠ely t✍chto pravidel:

O✠išt✍ná EVA = EBITDA (provozní výsledek hospoda✎ení + odpisy) - náklady 
kapitálu (WACC) ve výši 10,08% p.a. z obhospoda✎ovaných aktiv.

EBITDA se upravuje o výnosy a náklady vyvolané zm✍nou stavu rezerv a opravných 
položek, položkami minulých let a operacemi, které nesouvisely s b✍žnou provozní 
✠inností spole✠nosti (mimo✎ádné vlivy).

Obhospoda✎ovanými aktivy se rozumí:

- dlouhodobý hmotný majetek (DHM) netto v ú✠etních cenách,
- zásoby celkem netto,
- pohledávky z obchodního styku celkem netto.
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Výše náklad� kapitálu (WACC) se vypo✁ítá k poslednímu dni každého kalendá✂ního 
m✄síce ve výši 0,84%.

2.1 Ro☎ní odm✆na ☎len✝m orgán✝ spole☎nosti z dosažené O☎išt✆né EVA:

P✂edseda p✂edstavenstva                                                      6% z O✁išt✄né EVA 
Místop✂edseda p✂edstavenstva            10% z O✁išt✄né EVA
✞len p✂edstavenstva       4% z O✁išt✄né EVA

P✂edseda dozor✁í rady           4% z O✁išt✄né EVA

2.2  Zvláštní odm✆na za výkon funkce ✁lena p✂edstavenstva a ✁lena dozor✁í rady spole✁nosti 
ozna✁ená jako zvláštní odm✄na je p✂iznávána ✁lenu p✂edstavenstva a ✁lenu dozor✁í rady 
spole✁nosti zejména p✟i prodeji významné ☎ásti dlouhodobého hmotného majetku (DHM) 
spole✁nosti tak, že za dosažení p✂ír�stku ukazatele O✁išt✄ná EVA zp�sobeného ziskem 
z prodeje DHM náleží zvláštní odm✄na ✁len�m orgán� spole✁nosti takto:

P✂edseda p✂edstavenstva                                           3% z p✂ír�stku O✁išt✄ná EVA 
Místop✂edseda p✂edstavenstva           3% z p✂ír�stku O✁išt✄ná EVA
✞len p✂edstavenstva          3% z p✂ír�stku O✁išt✄ná EVA

P✂edseda dozor✁í rady         3% z p✂ír�stku O✁išt✄ná EVA

2.3. Ro✁ní odm✄ny dle bodu 2. jsou splatné vždy nejpozd✄ji do 30. 6. následujícího 
kalendá✂ního roku.

3. Spole✠ná a záv✡re✠ná ustanovení

P☛edstavenstvo je oprávn☞no odm☞nu ✌len✍m orgán✍ spole✌nosti nevyplatit nebo snížit, pokud ✌len 
orgán✍ spole✌nosti zp✍sobil ztrátu nebo škodu, nebo z☛ejm☞ p☛isp☞l k nep☛íznivému hospodá☛skému 

výsledku spole✌nosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

P☛edloženo ke schválení na ☛ádné valné hromad☞ dne 18. ✌ervna 2015.

Tato pravidla byla schválena ☛ádnou valnou hromadou spole✌nosti dne 18.6.2015, což svými podpisy 
potvrzují:

P☛edseda p☛edstavenstva spole✌nosti:       ………………………………. 

✎len dozor✌í rady spole✌nosti:  ……………………………….
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