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Úplný návrh změny stanov společnosti předkládaný ke schválení valné hromadě 
společnosti TORQUES a.s. konané dne 29. června 2021 

 
 
„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti TORQUES a.s. takto: 

1) Článek 6 odst. 2 stanov se mění tak, že nově zní: 
Všechny akcie společnosti jsou akciemi na jméno. Převoditelnost akcií společnosti znějících na 
jméno není omezena. Se všemi akciemi společnosti jsou spojena stejná práva. Akcie různých druhů 
vydány nebyly. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. 
 

2) Článek 6 odst. 3 stanov se mění tak, že nově zní: 
Všechny akcie společnosti jsou listinné, tj. jsou vydány jako cenné papíry. Akcie společnosti nejsou 
vydány jako zaknihované cenné papíry. Akcie společnosti nejsou imobilizovány. Akcie společnosti 
mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. Společnost na základě 
písemné žádosti akcionáře vymění akcionáři hromadnou akcii ve lhůtě do jednoho měsíce od 
doručení žádosti za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. Požaduje-li akcionář výměnu 
hromadných akcií za jiné hromadné akcie, musí žádost obsahovat údaje o tom, kolik hromadných 
akcií požaduje vydat a kolik a jakých akcií mají nahrazovat. Společnost vydá akcionáři jednotlivé 
akcie nebo jiné hromadné akcie oproti předložení dosavadních hromadných akcií nebo 
pravomocného rozhodnutí o jejich umoření. Bez předložení dosavadních hromadných akcií nebo 
pravomocného rozhodnutí o jejich umoření není výměna možná. 
 

3) Článek 7 odst. 2 stanov se mění tak, že nově zní: 
Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních 
korporacích a těmito stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným 
zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o jednu polovinu 
dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Zvýšení základního kapitálu provede 
představenstvo společnosti v souladu s usnesením valné hromady, těmito stanovami a úpravou 
obsaženou v zákoně o obchodních korporacích. 
 

4) Článek 7 odst. 3 stanov se mění tak, že nově zní: 
Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení 
základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich 
emisní kurs splácen v penězích. 
 

5) Článek 8 odst. 2 stanov se mění tak, že nově zní: 
Základní kapitál společnosti lze snížit těmito způsoby: 
a) snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti nebo zatímních listů, 
b) vzetím akcií z oběhu, na základě smlouvy, 
c) upuštěním od vydání nesplacených akcií, 
d) zrušením nebo zničením vlastních akcií v majetku společnosti. 
 

6) Článek 8 odst. 4 stanov se mění tak, že nově zní: 
O způsobu vzetí akcií z oběhu na základě smlouvy rozhodne valná hromada. Rozhodnutí valné 
hromady může určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které byly 
vzaty z oběhu nebo že bude snížen pevnou částkou. 
 

7) Článek 9 odst. 2 stanov se mění tak, že nově zní: 
Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání 
valné hromady. Další podrobnosti stanoví ustanovení § 361 až 364 zákona o obchodních 
korporacích. 
 

8) Článek 9 odst. 8 stanov se mění tak, že nově zní: 
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Každý akcionář má právo požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho 
části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě 15 
dnů ode dne ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich 
kopie na náklady společnosti.  Pokud s tím akcionář souhlasí, může mu být zápis poskytnut v 
elektronické podobě, tj. zaslán e-mailem nebo datovou zprávou do datové schránky. 
 

9) Článek 10 stanov se mění tak, že nově zní: 
Článek 10 
Podíl na zisku 

1) Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti. Podíl na 
zisku a na jiných vlastních zdrojích se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných 
akcionářem k základnímu kapitálu společnosti. 

2) Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních společnosti, který valná 
hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře na základě řádné nebo mimořádné účetní 
závěrky a o jehož vyplacení, na základě splnění podmínek stanovených obecně závaznými 
právními předpisy, rozhodlo představenstvo společnosti.  

3) Samostatně převoditelné právo na vyplacení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích 
jinak spojené s akcií může být od akcie odděleno a spojeno s cenným papírem vydaným 
k této akcii. 

4) Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je 
shodný s rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, která o rozdělení zisku nebo jiných 
vlastních zdrojů rozhodla. Právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích má tedy 
akcionář, který je vlastníkem akcie 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady, 
která schválila podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích k rozdělení mezi akcionáře. 
Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 6 měsíců ode dne konání valné 
hromady, která rozhodla o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů. 

5) Výplata podílu na zisku se na základě rozhodnutí valné hromady může uskutečnit namísto 
v penězích ve vlastních akciích společnosti.  

6) Společnost poskytuje veškerá peněžitá plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které 
svědčí samostatně převoditelné právo, na své náklady a nebezpečí výhradně 
bezhotovostním převodem na bankovní účet.  

7) Bližší náležitosti práva na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích a podmínky rozdělní 
zisku či jiných vlastních zdrojů společnosti upravuje zákon o obchodních korporacích. 

 
10) Článek 11 odst. 3 stanov se mění tak, že nově zní: 

Likvidátor vyplatí podíl na likvidačním zůstatku bez zbytečného odkladu po odevzdání akcie. 
Odevzdané akcie likvidátor neprodleně zničí. V případě, že akcionář akcie na výzvu likvidátora 
neodevzdá, uplatní likvidátor přiměřeně postup podle § 537 a 538 zákona o obchodních 
korporacích. Likvidátor vyplatí podíl na likvidačním zůstatku bez zbytečného odkladu po 
prohlášení akcií za neplatné. 
 

11) Článek 14 odst. 1 písm. p) stanov se mění tak, že nově zní: 
rozhodnout o pozastavení výkonu funkce členu voleného orgánu společnosti při střetu zájmů 
podle zákona o obchodních korporacích nebo zakázat uzavření smlouvy členu voleného orgánu 
společnosti, které není v zájmu společnosti 
 

12) Článek 14 odst. 1 písm. q) stanov se mění tak, že nově zní: 
schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou 
změnu skutečného předmětu podnikání společnosti 
 

13) Článek 15 odst. 8 stanov se mění tak, že nově zní: 
Představenstvo zařadí na žádost akcionářů uvedených Čl. 9 odst. 9 stanov jimi určenou záležitost 
na pořad jednání valné hromady. Žádost musí být doručena společnosti nejpozději 15 dnů před 
konáním valné hromady, případně, je-li určen, nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti 
na valné hromadě. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, 
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uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 10 dnů přede dnem 
jejího konání, případně, je-li určen, 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, 
způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné 
hromady. 
 

14) Článek 17 odst. 2 stanov se mění tak, že nově zní: 
Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo (případně dozorčí rada, byla-li 
svolavatelem valné hromady), nebo akcionáři zmocnění soudem ke svolání valné hromady podle 
zákona o obchodních korporacích, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní 
valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je svolávána novou 
pozvánkou na valnou hromadu způsobem uvedeným v Čl. 15 odst. 4 stanov s tím, že lhůta tam 
uvedená se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné 
hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na 
pořad jednání valné hromady. Náhradní valná hromada se koná nejpozději do šesti týdnů ode 
dne, kdy se měla konat valná hromada původně svolaná. Takto svolaná náhradní valná hromada 
musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Čl. 17 odst. 
1 stanov. 
 

15) Článek 17 odst. 6 stanov se bez náhrady vypouští. 
 

16) Článek 18 odst. 4 stanov se mění tak, že nově zní: 
Funkční období člena představenstva je pětileté. Uplynutím funkčního období výkon funkce 
zaniká. Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen. 
 

17) Článek 18 odst. 5 stanov se mění tak, že nově zní: 
Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen představenstva oznámí své 
odstoupení představenstvu společnosti, a to písemným oznámení zaslaným na adresu sídla 
společnosti nebo oznámením učiněným na jednání představenstva společnosti a uvedeným v 
zápisu z tohoto jednání. Výkon funkce odstupujícího člena představenstva končí dnem, kdy 
odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti, neschválí-li 
představenstvo společnosti na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. 
Představenstvo společnosti je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující 
člen oznámí své odstoupení na jednání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců 
po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik 
zániku funkce. 
 

18) Článek 18 odst. 6 stanov se mění tak, že nově zní: 
Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán z funkce nebo jinak skončí jeho 
funkční období anebo zanikne právnická osoba, která je členem představenstva, bez právního 
nástupce, zvolí valná hromada nejpozději do dvou měsíců nového člena představenstva. 
Neklesne-li však počet členů představenstva pod polovinu, představenstvo může jmenovat 
náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce 
náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. 
 

19) Článek 20 odst. 2 písm. b) stanov se mění tak, že nově zní: 
přezkoumávat řádnou, mimořádnou, mezitímní, konsolidovanou účetní závěrku, návrh na 
rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty a předkládat své vyjádření valné 
hromadě 
 

20) Článek 20 odst. 2 písm. h) stanov se mění tak, že nově zní: 
rozhoduje o pozastavení výkonu funkce členu voleného orgánu společnosti při střetu zájmů podle 
zákona o obchodních korporacích nebo o zákazu uzavření smlouvy členu orgánu společnosti, 
které není v zájmu společnosti 
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21) Článek 20 odst. 3 stanov se mění tak, že nově zní: 
Dozorčí rada společnosti má 3 členy. Členy dozorčí rady volí valná hromada. Funkční období 
člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Uplynutím funkčního 
období výkon funkce zaniká. Funkce člena dozorčí rady zaniká také, je-li za něj zvolen nebo 
jmenován nový člen. 
 

22) Článek 20 odst. 5 stanov se mění tak, že nově zní: 
Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen dozorčí rady oznámí své 
odstoupení dozorčí radě společnosti, a to písemným oznámení zaslaným na adresu sídla 
společnosti nebo oznámením učiněným na jednání dozorčí rady společnosti a uvedeným v zápisu 
z tohoto jednání. Výkon funkce odstupujícího člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení 
projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti, neschválí-li dozorčí rada společnosti 
na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Dozorčí rada společnosti je povinna 
projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co 
bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na jednání 
dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li 
dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. 
 

23) Článek 20 odst. 6 stanov se mění tak, že nově zní: 
Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán z funkce nebo jinak skončí jeho 
funkční období anebo zanikne právnická osoba, která je členem dozorčí rady, bez právního 
nástupce, zvolí valná hromada zvolit do dvou měsíců nového člena dozorčí rady. Neklesne-li však 
počet členů dozorčí rady pod polovinu, dozorčí rady může jmenovat náhradní členy dozorčí rady 
do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se 
nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.“ 

 

 
 
Dne 27. května 2021 

 
Představenstvo společnosti TORQUES a.s. 
 
Ing. Marián Janov 
předseda představenstva TORQUES a.s. 

 
 


