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POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 

Představenstvo akciové společnosti 
TORQUES a.s., 

se sídlem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, IČ: 49453041, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně pod sp.zn. B 1158, 

svolává, 
řádnou valnou hromadu, 

která se bude konat dne 29. června 2021 od 10:00 hodin, 
na adrese Brno, Moravské náměstí 1007/14, PSČ 602 00, budova ROZMARYN office&parking, 11. podlaží, 

zasedací místnost advokátní kanceláře JUDr. Libora Konečného. 
Pořad jednání: 

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti. 
2. Volba orgánů valné hromady. 
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti. 
4. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné 

účetní závěrky za rok 2020, zprávy o vztazích za rok 2020, návrhu představenstva na vypořádání 
hospodářského výsledku za rok 2020, projednání zprávy dozorčí rady – vyjádření dozorčí rady k řádné 
účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a ke zprávě o 
vztazích za rok 2020. 

5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení 
řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020. 

6. Závěr valné hromady. 
 

Rozhodný den: 
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. den 22. 
června 2021. Valné hromady se může zúčastnit, hlasovat na ní a vykonávat na ní další akcionářská práva osoba, 
která je jako vlastník akcie společnosti (akcionář) zapsána v seznamu akcionářů k rozhodnému dni k účasti na 
valné hromadě, popř. zástupce takové osoby. 

Prezence akcionářů: 
Prezence akcionářů pro účast na valné hromadě začíná v den konání valné hromady od 9:30 hodin, a to v místě 
konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Při prezenci na valné 
hromadě se akcionář – fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán či člen statutárního 
orgánu akcionáře – právnické osoby navíc předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z 
příslušného veřejného rejstříku nebo jiného dokumentu osvědčujícího existenci právnické osoby a jeho oprávnění 
právnickou osobu zastupovat. Zmocněnec akcionáře se u prezence prokáže platným průkazem totožnosti a dále 
předá písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných 
hromadách. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen 
tuto skutečnost doložit. Dokumenty sloužící k prezenci, vyjma dokladu totožnosti fyzických osob, jsou akcionáři 
povinni odevzdat u prezence. Akcionářům nenáleží úhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě. 

K bodu č. 1. pořadu jednání – Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti: 
Jednání valné hromady zahájí a do doby zvolení předsedy valné hromady bude řídit člen představenstva 
společnosti jakožto svolavatele valné hromady, jehož tím představenstvo pověří, nebo jiná představenstvem 
jakožto svolavatelem valné hromady určená osoba. V rámci tohoto bodu bude ověřena schopnost valné hromady 
se usnášet, a to dle výsledků prezence akcionářů a stavu přítomnosti akcionářů zapsaných do listiny přítomných 
akcionářů.  
Návrh usnesení k tomuto bodu není představenstvem valné hromadě předkládán. 

K bodu č. 2. pořadu jednání – Volba orgánů valné hromady: 
V rámci tohoto bodu budou zvoleny orgány valné hromady, a to předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel 
zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů, v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a Zákona o 
obchodních korporacích z řad osob přítomných na valné hromadě, které budou se svojí volbou do orgánů valné 
hromady souhlasit.  
Návrh na obsazení orgánů valné hromady konkrétními těmito osobami předloží valné hromadě představenstvo 
společnosti jakožto svolavatel valné hromady na jednání valné hromady. 
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K bodu č. 3. pořadu jednání – Rozhodnutí o změně stanov společnosti: 
Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada společnosti přijala v rámci tohoto bodu č. 3 pořadu 
jednání toto usnesení: 
„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: 
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. 
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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, 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. 
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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 

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.“ 

 
Podle ust. § 421 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích a Článku 14 odst. 1) písm. a) stanov společnosti 
náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního 
kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. Podle 
ust. Článku 19 odst. 3) písm. c) stanov společnosti předkládá valné hromadě návrhy na doplňky a změny stanov 
představenstvo společnosti. Návrh změny stanov společnosti je představenstvem předkládán z důvodu nutnosti 
celkově uvést stanovy společnosti do souladu se zněním Zákona o obchodních korporacích platném a účinném 
poté, co dnem 1.1.2021 nabyl účinnosti zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související 
zákony. Jedná se o zpřesnění či změnu textu stanov v souladu s novou právní úpravou. Jde o změny zčásti 
terminologické a zčásti věcné povahy, jak vyplývají z novelizovaného znění Zákona o obchodních korporacích. 
Dále je navrhováno odstraňování určitých duplicit ve stávajícím znění stanov pro jeho celkové zpřehlednění. 
Jednotlivé navrhované změny spočívají zejména v následujícím: 

- K bodu 1) návrhu - změna Článku 6 odst. 2 stanov: Navrhované změna reflektuje to, že Zákon o 
obchodních korporacích opustil užívání pojmu kmenové akcie a rozlišování mezi kmenovými akciemi a 
akciemi se zvláštními právy. Nové znění výslovně zakotvuje, že společnost nevydala akcie různých druhů 
a se všemi akciemi společnosti jsou spojena stejná práva.  

- K bodu 2) návrhu – změna Článku 6 odst. 3 stanov: Zpřesnění formulace první věty tak, aby použitá 
terminologie více odpovídala pojmům používaným zákonem – rozlišovaní mezi listinnými akciemi 
vydanými jako cenný papír a zaknihovanými akciemi vydanými jako zaknihovaný cenný papír. 

- K bodu 3) návrhu – změna Článku 7 odst. 2 stanov: Přizpůsobení novému znění § 511 odst. 1 Zákona o 
obchodních korporacích, kde bylo zrušeno omezení bránící tomu, aby představenstvo při zvyšování 
základního kapitálu z vlastních zdrojů rozhodlo o zvýšení z nerozděleného zisku. 

- K bodu 4) návrhu - změna Článku 7 odst. 3 stanov: Celkové přizpůsobení tohoto ustanovení platnému 
znění zákona, zejména novému znění § 484 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, kde je zpřesněno 
a nově formulováno vymezení rozsahu přednostního práva akcionáře s ohledem na skutečnost, že v 
úpravě akciové společnosti není stanoveno, jak se určí podíl akcionáře. Nově tedy vymezeno pomocí 
poměru jmenovité hodnoty akcií akcionáře k základnímu kapitálu společnosti. 
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- K bodu 5) návrhu - změna Článku 8 odst. 2 stanov: Vymezení způsobů snižování základního kapitálu 
přizpůsobeno terminologii platného znění Zákona o obchodních korporacích, zejména novému znění § 
532 a násl. (opuštění pojmu veřejný návrh smlouvy). 

- K bodu 6) návrhu – změna Článku 8 odst. 4 stanov: Přizpůsobení novému znění § 532 a násl. Zákona o 
obchodních korporacích (zákon již nepoužívá pojem veřejný návrh smlouvy, nýbrž jen smlouva, resp. 
zvýšení na základě smlouvy). 

- K bodu 7) návrhu – změna Článku 9 odst. 2 stanov: Přizpůsobení novému znění § 361 Zákona o 
obchodních korporacích. V zákoně bylo zrušeno omezení pro akcionáře v podobě lhůty, v jaké musí 
akcionáři své návrhy či protinávrhy před konáním valné hromady doručit společnosti. 

- K bodu 8) návrhu – změna Článku 9 odst. 8 stanov: Navrhováno je zjednodušení pravidel pro poskytování 
zápisů z valné hromady či jejich části akcionářům společnosti v souladu se zněním § 425 Zákona o 
obchodních korporacích. 

- K bodu 9) návrhu – změna Článku 10 stanov: Celkové přizpůsobení tohoto ustanovení platnému znění 
zákona, zejména novému znění § 348 až 352 Zákona o obchodních korporacích.  Mj. podle nového znění 
zákona se pravidla pro rozdělení zisku uplatní i při rozdělovaných jiných vlastních zdrojů akciové 
společnosti, peněžitá plnění mají být akcionářům poskytovány výhradně bezhotovostním převodem na 
bankovní účet. 

- K bodu 10) návrhu – změna Článku 11 odst. 3 stanov: Jde o přizpůsobení formulace novému znění § 550 
Zákona o obchodních korporacích, které zpřesňuje pravidla pro výplatu podílu na likvidačním zůstatku 
v případě odevzdání akcií i v případě neodevzdání akcií. 

- K bodu 11) návrhu – změna Článku 14 odst. 1 písm. p) stanov: Přizpůsobení formulace novému znění § 
54 Zákona o obchodních korporacích zpřesňujícímu úpravu možného pozastavení výkonu funkce člena 
voleného orgánu společnosti při střetu zájmů rozhodnutím valné hromady společnosti. 

- K bodu 12) návrhu – změna Článku 14 odst. 1 písm. q) stanov: Přizpůsobení formulace novému znění § 
421 odst. 2 písm. m) Zákona o obchodních korporacích, podle něhož valná hromada bude napříště 
schvalovat takové transakce, které znamenají podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo 
činnosti společnosti. 

- K bodu 13) návrhu – změna Článku 15 odst. 8 stanov: Navrhováno je celkové přizpůsobení tohoto 
ustanovení novelizovanému znění § 369 Zákona o obchodních korporacích, kde jsou zpřesněna pravidla 
a lhůty pro žádost kvalifikovaného akcionáře na zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné 
hromady.  

- K bodu 14) návrhu – změna Článku 17 odst. 2 stanov: Ve shodě s novým zněním § 414 Zákona o 
obchodních korporacích je přesněji vymezeno, jaké jinak povinné údaje nemusí obsahovat pozvánka na 
náhradní valnou hromadu. 

- K bodu 15) návrhu – vypuštění Článku 17 odst. 6 stanov: Tímto bude odstraněno duplicitní ustanovení 
ve vztahu k Článku 9 odst. 6 stanov. 

- K bodu 16) návrhu – změna Článku 18 odst. 4 stanov: Navrhovaná změna reflektuje novelizované znění 
§ 443 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, které výslovně stanoví, že funkce člena představenstva 
zaniká také tehdy, je-li na jeho místo zvolen nový člen představenstva. 

- K bodu 17) návrhu – změna Článku 18 odst. 5 stanov: Navrhována je nová úprava postupu při odstoupení 
člena představenstva z funkce v souladu s § 58 Zákona o obchodních korporacích. 

- K bodu 18) návrhu – změna Článku 18 odst. 6 stanov: Jedná se o přizpůsobení novému znění § 443 odst. 
1 Zákona o obchodních korporacích, které nově výslovně pamatuje i na případ, kdy právnická osoba jako 
člen představenstva zanikla bez právního nástupce. 

- K bodu 19) návrhu – změna Článku 20 odst. 2 písm. b) stanov: Dílčí úprava reflektující možnost, aby 
představenstvo navrhovalo rozdělení i jiných vlastních zdrojů než zisku, kdy pak tento návrh bude dozorčí 
rada přezkoumávat. 

- K bodu 20) návrhu – změna Článku 20 odst. 2 písm. h) stanov: Přizpůsobení formulace novému znění § 
54 Zákona o obchodních korporacích zpřesňujícímu úpravu možného pozastavení výkonu funkce člena 
voleného orgánu společnosti při střetu zájmů rozhodnutím dozorčí rady společnosti. 

- K bodu 21) návrhu – změna Článku 20 odst. 3 stanov: Navrhovaná změna reflektuje novelizované znění 
§ 453 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, které výslovně stanoví, že funkce člena dozorčí rady 
zaniká také tehdy, je-li na jeho místo zvolen nebo jmenován nový člen dozorčí rady. 

- K bodu 22) návrhu – změna Článku 20 odst. 5 stanov: Navrhována je nová úprava postupu při odstoupení 
člena dozorčí rady z funkce v souladu s § 58 Zákona o obchodních korporacích. 

- K bodu 23) návrhu – změna Článku 20 odst. 6 stanov: Jedná se o přizpůsobení novému znění § 453 odst. 
1 Zákona o obchodních korporacích, které nově výslovně pamatuje i na případ, kdy právnická osoba jako 
člen dozorčí rady zanikla bez právního nástupce. 

Úplný návrh změny stanov a návrh nového úplného znění stanov se zapracovanými navrhovanými změnami stanov 
předkládanými ke schválení valné hromadě společnosti je spolu s pozvánkou na valnou hromadu uveřejněn na 
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internetových stránkách společnosti. Společnost upozorňuje akcionáře, že umožní každému akcionáři, aby nahlédl 
zdarma do návrhu změny stanov v sídle společnosti, a to po předchozí domluvě s předsedou představenstva Ing. 
Mariánem Janovem (tel.: + 420 603 820 396, e-mail: janov.marian@gmail.com), obvykle v pracovní dny od 9:00 
do 15:00 hod, po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a v den konání valné hromady v místě konání 
valné hromady. 

K bodu č. 4. pořadu jednání – Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o 
stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za rok 2020, zprávy o vztazích za rok 2020, návrhu 
představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, projednání zprávy dozorčí rady – 
vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na vypořádání hospodářského 
výsledku za rok 2020 a ke zprávě o vztazích za rok 2020: 
Podle ust. § 435 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích a ust. Článku 19 odst. 3) a odst. 4) stanov společnosti 
představenstvo společnosti zajišťuje řádné vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní 
závěrku a návrh na rozdělní zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty, předkládá zprávu o 
podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a vypracovává zprávu o vztazích ve smyslu Zákona o 
obchodních korporacích. V rámci tohoto bodu pořadu jednání bude valná hromada seznámena se zprávou 
představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, řádnou účetní závěrkou 
společnosti za rok 2020 v rozsahu rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k účetní závěrce, a zprávou o vztazích 
mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou 
ovládající osobou za rok 2020, a to mj. jako s podklady pro rozhodování o návrzích usnesení předkládaných 
v rámci následujícího bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady. Budou předneseny hlavní údaje z těchto 
dokumentů. Představenstvo předloží valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020. 
Podle ust. § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a ust. Článku 20 odst. 2) stanov 
společnosti dozorčí rada společnosti přezkoumává řádnou účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku 
nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty, přezkoumává zprávu o vztazích ve smyslu Zákona o obchodních 
korporacích a předkládá svá vyjádření a výsledky své činnosti valné hromadě. V rámci tohoto bodu pořadu jednání 
bude valná hromada seznámena se zprávou dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 
2020, zprávou o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a 
s informací o výsledku přezkoumání zprávy o vztazích ve smyslu Zákona o obchodních korporacích za rok 2020, 
a to mj. jako s podklady pro rozhodování o návrzích usnesení předkládaných v rámci následujícího bodu č. 5 
pořadu jednání valné hromady. 
Řádná účetní závěrka za rok 2020, sestavená ke dni 31. prosince 2020, zpráva představenstva o podnikatelské 
činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a 
o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020 a návrh 
představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 jsou spolu s touto pozvánkou na valnou 
hromadu uveřejněny na internetových stránkách společnosti na adrese www.torques.cz, a to po dobu 30 dnů přede 
dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Tyto dokumenty 
budou nad rámec toho akcionářům také k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti, a to po předchozí domluvě 
s předsedou představenstva Ing. Mariánem Janovem (tel.: + 420 603 820 396, e-mail: janov.marian@gmail.com), 
obvykle v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hod, po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Tyto dokumenty 
budou akcionářům k dispozici k nahlédnutí také v den konání valné hromady v místě konání valné hromady. 

Vybrané hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2020: 
Položka Částka 

v tis. Kč 
 Položka Částka      

v tis. Kč 
 Položka Částka     

v tis. Kč 
Aktiva celkem: 37 730  Pasiva celkem: 37 730  Hosp. výsledek (zisk):  674    

Dlouhodobý hm. 
maj.: 

2 705  Základní kap.: 27 270    

Dlouhodobý fin. 
maj.: 

17 423  Vlastní kap.: 36 322    

Oběžná aktiva:  17 598  Cizí zdroje: 1 408     
Časové rozlišení: 4                   Časové rozlišení:  0         

Návrh usnesení k tomuto bodu není představenstvem valné hromadě předkládán. 

K bodu č. 5. pořadu jednání – Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o 
stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského 
výsledku za rok 2020: 
Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada společnosti přijala v rámci tohoto bodu č. 5 pořadu 
jednání toto usnesení:  
1) Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, 

a to v podobě sestavené a předložené představenstvem. 
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Podle Článku 14 odst. 1) písm. g) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady schvalování zprávy 
představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku, a to nejméně jednou za účetní období. Tuto zprávu 
o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 představenstvo společnosti vyhotovilo a 
předkládá ji valné hromadě k projednání a schválení. S touto zprávou bude valná hromada seznámena v rámci 
předchozího bodu č. 4 pořadu jednání. Představenstvo má za to, že tato zpráva poskytuje úplné a věrné informace 
o podnikání společnosti a jejím majetku. Zpráva představenstva byla projednána dozorčí radou společnosti, která 
ve svém vyjádření mj. konstatovala, že představenstvo společnosti vykonávalo svou činnost v souladu s právními 
předpisy a platnými stanovami společnosti a že nezjistila žádné rozdíly mezi skutečným a vykazovaným stavem 
aktiv a pasiv společnosti. Z tohoto důvodu navrhuje představenstvo společnosti valné hromadě schválit zprávu 
představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v podobě sestavené a předložené 
představenstvem. 

Představenstvo společnosti dále navrhuje, aby valná hromada společnosti přijala v rámci tohoto bodu č. 5 pořadu 
jednání toto usnesení: 
2) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020, a to v podobě sestavené a předložené 

představenstvem. 
Podle ust. § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích a Článku 14 odst. 1) písm. f) stanov společnosti 
náleží do působnosti valné hromady schvalování řádné účetní závěrky společnosti. Představenstvo společnosti 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy sestavilo řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 a 
předkládá ji valné hromadě ke schválení. S předkládanou řádnou účetní závěrkou bude valná hromada seznámena 
v rámci předchozího bodu č. 4 pořadu jednání. Vybrané hlavní údaje řádné účetní závěrky, jakož i informace o 
zpřístupnění úplného znění předkládané účetní závěrky akcionářům, jsou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu 
v informacích k předchozímu bodu pořadu jednání. Představenstvo prohlašuje, že řádná účetní závěrka za rok 2020 
byla vyhotovena v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a poskytuje úplný, věrný a poctivý 
obraz aktiv a pasiv společnosti, jejích nákladů a výnosů, výsledku hospodaření a peněžních toků za rok 2020 
v souladu s platnými českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka za rok 2020 byla přezkoumána dozorčí 
radou společnosti, která ve svém vyjádření uvádí: „Dozorčí rada na základě přezkoumání účetních a jiných dokladů 
konstatuje, že nezjistila žádné rozdíly mezi skutečným a vykazovaným stavem aktiv a pasiv akciové společnosti“, 
přičemž: „Dozorčí rada po přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 doporučuje valné hromadě tuto účetní 
závěrku v předloženém znění schválit.“ Z tohoto důvodu navrhuje představenstvo společnosti valné hromadě 
schválit řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 v podobě sestavené a předložené představenstvem. 

Představenstvo společnosti vedle toho navrhuje, aby valná hromada společnosti přijala v rámci tohoto bodu č. 5 
pořadu jednání toto usnesení: 
3) Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 

2020, přičemž rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020, kterým je 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. 

Podle ust. § 421 odst. 2 písm. h) Zákona o obchodních korporacích a Článku 14 odst. 1) písm. h) stanov společnosti 
náleží do působnosti valné hromady rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě 
ztráty. Podle ust. § 435 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích a ust. Článku 19 odst. 3) písm. b) a Článku 23 
odst. 1) stanov společnosti předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo 
úhrady ztráty představenstvo společnosti. 
Představenstvo společnosti má za to, že existují konkrétní důležité důvody pro nerozdělení zisku vykázaného za 
rok 2020 (či jeho části) mezi akcionáře společnosti. Představenstvo navrhuje část zisku odpovídající 5% celkové 
výše zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2020, tj. 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, tj. 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 
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splatnosti pohledávek úvěrující banky za společností Q100 s.r.o., tj. do roku 2022, a proto úroky nebyly fakticky 
a reálně společnosti TORQUES a.s. vyplaceny. Dividendová politika 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 stabilizaci 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 jiné podnikatelské aktivity společnosti 
TORQUES a.s. nebyly v uplynulém roce dostatečně výkonné a vytvořili provozní ztrátu ve výši 369 tis. Kč. Tudíž 
cash flow společnosti TORQUES a.s. neumožňuje i přes účetně vykázaný zisk vyplatit 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 situaci 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 tis. EUR (v roku 2019 to byl zisk 106 tis. EUR). 
Tento návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020 přezkoumala dozorčí 
rada společnosti, přičemž se vyjádřila tak, že doporučuje valné hromadě tento návrh představenstva schválit.  
Z těchto důvodu, vedeno péčí řádného hospodáře a zájmy společnosti, navrhuje představenstvo společnosti valné 
hromadě schválit vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020 v předloženém znění. 

Představenstvo navrhuje, aby procedura hlasování o usneseních předkládaných představenstvem k tomuto bodu 
pořadu jednání byla taková, že o každém z výše uvedených návrhů usnesení bude hlasováno postupně a 
samostatně. 

K bodu č. 6. pořadu jednání – Závěr valné hromady: 
Po vyčerpání všech bodů pořadu jednání valné hromady bude jednání valné hromady ukončeno.  
Návrh usnesení k tomuto bodu není představenstvem valné hromadě předkládán.  
 

Dne 27. května 2021 

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


