
ZPRÁVA 
představenstva společnosti TORQUES a.s.  

o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními 
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 

za rok 2016 
 
 

Část I: 
Charakteristika obchodní společnosti 

 
 
Obchodní firma: TORQUES a.s. 
Sídlo:   Bzenecká 4157/10, Brno 628 00 
IČO: 494 53 041        DIČ: CZ49453041 
 
 
Představenstvo:  Ing. Janov Marián, r.č.  600708/6514 
   Poldruhák Ján,      r.č. 640923/6933 
                                   Janova Dagmar,     r.č. 605521/6431 
 
 
Ovládající osoba 
Ovládající osobou je Ing.Marián Janov, r.č. 600708/6514, trvale bytem Bzenecká 4157/10, Brno 628 
00. 
Ovládaná osoba 
Obchodní společnost TORQUES a.s. (dále jen "Společnost") je osobou ovládanou a je povinna podle  
§82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích podat zprávu o vztazích mezi ovládající a 
ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou 
ovládající osobou (dále jen "Propojené osoby"). 
 
 

Část II: 
Vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou a vztahy mezi ovládanou osobou a propojenými 

osobami 
 
 
Vztahy k ovládající osobě 
 

Ing. Marián Janov 
 

Smlouvy uzavřené v roce 2016 
-    smlouvy o zápůjčce 
 
Jiné právní úkony a opatření 
-     v účetním období se nerealizovaly jiné právní úkony a opatření 

 
Poskytnutá plnění v roce 2016 
- ze smlouvy o výkonu funkce člena představenstva 
- ze smlouvy o zápůjčce 
 
Přijatá plnění v roce 2016 
- ze smluv o zápůjčce 

 
Za plnění z uvedené smlouvy bylo poskytnuto protiplnění odpovídající běžným obchodním 
vztahům. 

 
Konstatování 
Jednatelé konstatují, že ze smluv, jiných právních úkonů a opatření nevznikla ovládané osobě 
újma. 



 Vztahy k propojeným osobám 
 
 

Q100, s.r.o. 
 

Smlouvy uzavřené v roce 2016 
- v účetním období nebyly uzavřeny žádné smlouvy 

 
Jiné právní úkony a opatření 
-     v účetním období se nerealizovaly jiné právní úkony a opatření 

 
Poskytnutá plnění v roce 2016 
- v účetním období nebyla poskytnuta žádná plnění 
 
Přijatá plnění v roce 2016 
- v účetním období nebyla přijata žádná plnění 
   

 
Ak.mal. Janova Dagmar 

 
Smlouvy uzavřené v roce 2016 
- v účetním období nebyly uzavřeny žádné smlouvy 

 
Jiné právní úkony a opatření 
-     v účetním období se nerealizovaly jiné právní úkony a opatření 

 
Poskytnutá plnění v roce 2016 
- ze smlouvy o nájmu  

 
Za plnění z uvedené smlouvy bylo poskytnuto protiplnění odpovídající běžným obchodním 
vztahům. 

 
Konstatování 
Jednatelé konstatují, že ze smluv, jiných právních úkonů a opatření nevznikla ovládané osobě 
újma. 
 

           Přijatá plnění v roce 2016 
- v účetním období nebyla přijata žádná plnění 
  

                   
Závěr  
 
Zpráva byla zpracována na základě přezkoumání podkladů z obchodních a účetních evidencí 
společnosti za rok 2016. Jednatelé společnosti konstatují, že z žádné ze smluv uzavřených mezi 
společností a ovládající osobou ani z žádných jejich plnění, z žádného opatření přijatého na popud 
nebo ve prospěch společnosti nebo ovládající osoby ani z žádného jiného právního úkonu a ani dalších 
opatření uskutečněných na popud nebo ve prospěch společnosti nebo ovládající osoby, nevznikla 
obchodní společnosti újma. 
 
 
 

V Brně 31.3.2017     ............................................. 

      Ing. Marián Janov, předseda představenstva 
 


