
 
 

Návrh představenstva  

na vypořádání hospodářského výsledku  

za rok 2020 
 

 

 

Představenstvo TORQUES a.s.  předkládá valné hromadě společnosti  návrh na 
vypořádání hospodářského výsledku společnosti  za rok 2020 , kterým je účetní zisk ve výši 
674.083,71 Kč tak, že: 

 
částka ve výši 33.704,19 Kč (tj.  5% ze zisku) se převede na doplnění 
rezervního fondu společnosti tvořeného ze zisku podle Článku 22 odst. 1) 
stanov společnosti a částka ve výši 640.379,52 Kč se převede na účet 
nerozděleného zisku minulých let.  

 
Představenstvo navrhuje část  zisku odpovídající  5% celkové výše zisku vykázaného 
v řádné účetní závěrce za rok 2020, t j .  částku ve výši 33.704,19 Kč, použít  jako příděl 
do rezervního fondu společnosti  vytvářeného ze zisku společnosti ,  neboť to ukládá 
Článek 22 odst.  1) stanov společnosti .  Toto ustanovení stanov společnosti  určuje:  
„Společnost vytvoří  rezervní fond ze zisku vykázaného v roční účetní závěrce za rok, 
v němž poprvé zisk vytvoří ,  a to ve výši 20% ze zisku, avšak ne více než 10% z 
hodnoty základního kapitálu.  Tento fond se bude ročně doplňovat o částku 5% ze 
zisku, až do dosažení výše 20% základního kapitálu.“ Představenstvo má za to,  že 
uvedené ustanovení stanov společnosti  upravující  tvorbu rezervního fondu ze zisku 
je důležitým důvodem pro nerozdělení této části  zisku mezi akcionáře společnosti .  
Zbývající  část  zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2020, t j .  částku ve 
výši 640.379,52 Kč, navrhuje představenstvo nerozdělovat a převést  na účet 
nerozděleného zisku minulých let .  Představenstvo společnosti  je přesvědčeno, že i  
pro nerozdělení této zbývající  části  zisku vykázaného za rok 2020 mezi akcionáře 
jsou dány důležité důvody, které dále uvádí.  Zisk společnosti  za rok 2020 je tvořen 
kursovním ziskem ve výši více než 207 tis .  Kč a především účtovanými úroky (ve 
výši téměř 840 tis .  Kč) z peněžitých půjček poskytnutých společností  TORQUES a.s.  
její  dceřiné společnosti  Q100 s.r .o. ,  sídlem B.S. Timravy 2/2393, Trnava 917 01, 
Slovenská republika,  IČO:  36 221 856, v letech 2007 až 2009 za účelem 
dofinancování investičního záměru této dceřiné společnosti  představovaného 
výstavbou hotelového zařízení v Trnavě na Slovensku, a to v souladu s podmínkami 
financování ze strany úvěrující  banky UniCredit  Bank Czech Republic and Slovakia,  
a.s.  (dříve UniBanka, a.s.) .  Splatnost těchto půjček poskytnutých společností  
TORQUES a.s. ,  jako i  úroků z nich plynoucích, je podřízena splatnosti  pohledávek 
úvěrující  banky za společností  Q100 s.r .o. ,  t j .  do roku 2022, a proto úroky nebyly 
fakticky a reálně společnosti  TORQUES a.s.  vyplaceny. Dividendová polit ika 
společnosti  TORQUES a,s.  je úzce spjatá právě s hospodařením uvedené dceřiné 
společnosti  Q100 s.r .o.  vzhledem k tomu, že podstatná část  aktiv společnosti  je 
alokována do této investice.  Sektor podnikání dceřiné společnosti  Q100 s.r .o.  – 
cestovní ruch, kdy společnost poskytuje krátkodobé hotelové ubytování s gastro a 
konferenčními službami v **** hotelu IMPIQ v Trnavě, byl přetrvávající  
pandemickou situací těžce postižen a doposud nedošlo ke stabil izaci hospodaření této 
společnosti .  Provoz hotelu byl nařízením vlády SR několikrát  přerušen na dlouhé 
měsíce a stále nedošlo k obnovení běžné činnosti  zařízení vzhledem k tomu, že 



zahraniční klientela,  tvořící  v době před pandemií min. 80% hostů,  neobnovila v 
plném rozsahu své dřívější  aktivity na Slovensku. Navíc j iné podnikatelské aktivity 
společnosti  TORQUES a.s.  nebyly v uplynulém roce dostatečně výkonné a vytvořil i  
provozní ztrátu ve výši 369 t is .  Kč. Tudíž cash flow společnosti  TORQUES a.s.  
neumožňuje i  přes účetně vykázaný zisk vyplati t  dividendu akcionářům. Odprodej 
části  dlouhodobého hmotného majetku společnosti  by sice vygeneroval zdroje,  
použitelné i  k výplatě dividendy akcionářům, avšak ve výjimečné situaci,  která byla 
způsobena pandemii covid-19 po celém světě,  by bylo krajně neprozíravé oslabovat 
zdroje společnosti ,  když nelze předpokládat,  jak hluboký a dlouhý bude ekonomický 
propad a kdy by mohlo nastat  významné oživení.  Představenstvo má za to,  že je 
nutností  a důležitým zájmem společnosti  přednostně zachovat ve společnosti  
TORQUES a.s.  dostatečné zdroje ke krytí  případných budoucích ztrát ,  které lze 
vzhledem k aktuální si tuaci určované pandemií koronaviru a z ní  plynoucím 
negativním makroekonomickým výhledům očekávat.  Hospodářský výsledek dceřiné 
společnosti  Q100 s.r .o.  za rok 2020 je z důvodu dopadu antikovidové karantény 
zhoršený mnohem dramatičtěji .  V roku 2020 byly tržby Q100 s.r .o.  pouze 228 tis .  
EUR (v roku 2019 to bylo 521 tis .  EUR), tudíž hospodářský výsledek Q100 s.r .o.  za 
rok 2020 je ztráta – 57 t is .  EUR (v roku 2019 to byl zisk 106 tis .  EUR). 

  
 

V Brně dne 24.5.2021 

 

 

Za představenstvo: 

 

 

Ing. Marián Janov 

Předseda představenstva 

 

 

 


