
NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI TORQUES A.S. 
NA POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ ČLENU PŘEDSTAVENESTVA 

 
 

Představenstvo společnosti TORQUES a.s. předkládá valné hromadě společnosti návrh na poskytnutí 
plnění Ing. Mariánu Janovovi, členu představenstva, ve formě příspěvku společnosti na penzijní 
připojištění ve výši 50.000,- Kč ročně.  
 
Odůvodnění: 
Zákon o obchodních korporacích v § 61 odst. 1 stanoví, že jiné plnění osobě, která je členem orgánu společnosti 
(představenstva či dozorčí rady), než na které plyne právo z právního předpisu, z valnou hromadou schválené 
smlouvy o výkonu funkce nebo z valnou hromadou schváleného vnitřního předpisu, je možné poskytnout jen se 
souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh 
na schválení peněžitého plnění panu Ing. Mariánu Janovovi, předsedovi představenstva, spočívajícího v úhradě do 
systému penzijního připojištění ve výši 50.000,- Kč ročně. Pan Ing. Marián Janov, jakožto předseda 
představenstva, na každodenní bázi v celém rozsahu zajištuje po administrativní stránce agendu řízení společnosti, 
přičemž je jako jediný člen orgánů společnosti za výkon své funkce a svoji činnost pro společnost odměňován. Od 
roku 2014 pobíral na základě smlouvy o výkonu funkce člena představenstva od společnosti měsíční odměnu 
v doposud nezměněné výši 9.000,- Kč hrubého, tedy prakticky na úrovni minimální mzdy. Představenstvo 
společnosti se na svém zasedání dne 22.5.2020 rozhodlo navrhnout valné hromadě ke schválení poskytování plnění 
Ing. Mariánovi Janovovi ve formě příspěvku společnosti na penzijní připojištění ve výši 50.000,- Kč ročně. Toto 
plnění představuje faktické měsíční navýšení odměny o 4.167 Kč, což je méně, než nárůst minimální mzdy za 
sledované období let 2014 až 2019 ve výši 4.840 Kč a pro společnost představuje dalšími položkami nezatíženou 
formu plnění. Představenstvo má za to, že ani po případném schválení této formy plnění, by nebyly složky odměny 
poskytované panu Ing. Mariánu Janovovi jako předsedovi představenstva za výkon funkce v úhrnu vyšší než 
v současné době obvyklá odměna za činnosti obdobné povahy, obdobného časového a věcného rozsahu a odborné 
náročnosti jakou mají činnosti, které pan Ing. Marián Janov jako předseda představenstva vykonává. Dle názoru 
představenstva by byla výše složek odměn i poté spíše symbolická s ohledem na míru odpovědnosti, které předseda 
představenstva společnosti nese. Je na volném uvážení akcionářů, zda na valné hromadě poskytnutí této formy 
plnění schválí či nikoliv. 
 
Z důvodů výše uvedených navrhuje představenstvo společnosti, aby valná hromada společnosti přijala 
v rámci tohoto bodu pořadu jednání toto usnesení:  
 
Valná hromada souhlasí dle ust. § 61 ZOK s tím, aby panu Ing. Mariánu Janovovi, dat. nar. 8. července 
1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, členu představenstva společnosti TORQUES 
a.s., bylo poskytováno plnění ve formě příspěvku společnosti na penzijní připojištění ve výši 50.000,- Kč 
ročně. 

  
 

V Brně dne 29.7.2020 
 
 

Za představenstvo: 

 
……………………….. 

Ing. Marián Janov 

Předseda představenstva 


