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Zpráva představenstva společnosti TORQUES a.s. 

o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi 

ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou za rok 2020 
 

 

I. Úvod 

Zpráva byla zpracována podle ust. § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále také jen „ZOK“), představenstvem obchodní 

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, jakožto ovládané osoby (dále 

také jen „ovládaná osoba“ nebo „TORQUES a.s.“) za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020 (dále také 

jen „uplynulé účetní období“).  

 

II. Struktura vztahů 

 

Ovládaná osoba: 

− TORQUES a.s., se sídlem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, IČ: 49453041 

 

Ovládající osoby: 

− Ing. Marián Janov, nar. dne 8. července 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno 

− Ján Poldruhák, nar. 23. září 1964, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská 

republika 

− Ak.mal. Dagmar Janova, narozená dne 21. května 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 

00 Brno 

Ostatní osoby ovládané stejnými ovládajícími osobami: 

− Q100 s.r.o., sídlem B.S. Timravy 2/2393, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO:  36 221 856. 

 

Představenstvo ovládané osoby TORQUES a.s. má za to, že v uplynulém účetním období byla společnost 

TORQUES a.s. přímo společně ovládána těmito osobami: 

1) Ing. Marián Janov, nar. dne 8. července 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, 

2) Ján Poldruhák, nar. 23. září 1964, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská 

republika, a 

3) Ak.mal. Dagmar Janova, narozená dne 21. května 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 

00 Brno, 

(dále společně také „ovládající osoby“ a jednotlivě „ovládající osoba“). 

Představenstvu společnosti TORQUES a.s. je známo, že všechny tyto uvedené osoby lze považovat za 

navzájem osoby blízké podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a že je tudíž u nich 

dána zákonná domněnka jednání ve shodě ve smyslu ust. § 78 odst. 2 písm.  g) ZOK. Každá z těchto osob 
je akcionářem společnosti TORQUES a.s., přičemž v úhrnu všechny akcie společnosti TORQUES a.s. 

vlastněné těmito osobami představují podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti 

TORQUES a.s. přesahující 40% základního kapitálu a všech hlasů ve společnosti.  Lze mít za to, že u těchto 

osoba je dána zákonná domněnka ve smyslu ust. § 75 odst. 3 ZOK, že jsou osobami ovládajícími ve vztahu 

ke společnosti TORQUES a.s. 

Společnost TORQUES a.s. jen jediným společníkem obchodní společnosti Q100 s.r.o., sídlem B.S. 

Timravy 2/2393, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO: 36221856 (dále také jen „Q100 s.r.o.“), v níž 

vlastní podíl o velikosti 100%. Představenstvo společnosti TORQUES a.s. má za to, že společnost Q100 

s.r.o. je přímo ovládána společností TORQUES a.s. a nepřímo společně ovládána výše uvedenými 

ovládajícími osobami, které přímo společně ovládají společnost TORQUES a.s. 
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III. Způsob a prostředky ovládání 

Ovládání je realizováno přímým výkonem hlasovacích práv ovládajícími osobami na valné hromadě 

ovládané osoby a prostřednictvím rozhodování některých ovládajících osob jako členů statutárního orgánu 

ovládané osoby. 

 

 

IV. Úloha společnosti TORQUES a.s. ve struktuře ovládacích vztahů 

Hlavní podnikatelskou činností společnosti TORQUES a.s. je správa vlastního majetku a realitní činnost. 

Společnost TORQUES a.s. drží podíl 100% v dceřiné společnosti Q100 s.r.o., která podniká ve Slovenské 

republice v oblasti cestovního ruchu a poskytuje krátkodobé hotelové ubytování s gastro a konferenčními 

službami v hotelu IMPIQ v Trnavě. Společnost TORQUES a.s. v minulosti v letech 2007 až 2009 poskytla 

společnosti Q100 s.r.o. peněžité půjčky 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.). 

 

 

V. Přehled jednání učiněných v uplynulém účetním období na popud nebo v zájmu ovládajících osob 

nebo v zájmu ovládaných osob, pokud se takové jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% 

vlastního kapitálu společnosti TORQUES a.s. za účetní období bezprostředně předcházející 

uplynulému účetnímu období 

Žádná taková jednání nebyla učiněna. 

 

VI. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobami ovládajícími nebo mezi osobami 

ovládanými v uplynulém účetním období 

Smlouvy a jiná plnění mezi společností TORQUES a.s. a panem Ing. Mariánem Janovem: 

1) Smlouva o výkonu funkce člena představenstva z roku 2014. Na základě této smlouvy bylo 

v uplynulém účetním období poskytováno panu Ing. Mariánu Janovovi plnění – odměna za výkon 

funkce člena představenstva ve výši 9.000,- Kč hrubého měsíčně. 

2) Příspěvek na penzijní připojištění – v uplynulém účetním období bylo poskytováno panu Ing. 

Mariánu Janovovi plnění v celkové výši 50.000,- Kč. 

 

Smlouvy a jiná plnění mezi společností TORQUES a.s. a panem Jánem Poldruhákem: 

V uplynulém účetním období nebyl mezi těmito osobami žádné vzájemné smlouvy, poskytovaná či 

přijímaná plnění. 

 

Smlouvy a jiná plnění mezi společností TORQUES a.s. a paní Ak.mal. Dagmar Janovou: 

1) Smlouva o nájmu nebytových prostor mezi společností TORQUES a.s. jako nájemcem a paní 

Ak.mal. Dagmar Janovou jako pronajímatelem z roku 2010. Na základě této smlouvy bylo 

v uplynulém účetním období poskytováno paní Janové plnění – nájemné za pronájem kanceláře 

užívané společností ve výši 3.000 Kč měsíčně. 

 

Smlouvy a jiná plnění mezi společností TORQUES a.s. a společností Q100 s.r.o.: 

1) Smlouvy o půjčkách z let 2007 až 2009 mezi společností TORQUES a.s. jako věřitelem a 

společností Q100 s.r.o. jako dlužníkem. Na základě těchto smluv účetně přijala společnost 

TORQUES a.s. v uplynulém účetním období plnění ve formě úroků ve výši 835.177,31 Kč. 

 

 

VII. Zhodnocení výhod, nevýhod a rizik plynoucích ze vztahů, které jsou předmětem této zprávy 

Výsledkem zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích společnosti TORQUES a.s. ze vztahů, které jsou 

předmětem této zprávy, zejména vzhledem ke skutečnosti, že z nich nevznikla společnosti újma, je zjištění, 

že převládají výhody a z těchto vztahů neplynou rizika. 
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VIII. Posouzení újmy a jejího vyrovnání 

V rámci vztahů, které jsou předmětem této zprávy, nevznikla společnosti TORQUES a.s. v uplynulém 

účetním období žádná újma. Nejsou tedy uváděny údaje o vyrovnání újmy podle ust. § 71 a 72 ZOK. 

 

 

 

V Brně 17.3.2021 

 

TORQUES a.s. 

 

 

  

Ing. Marián Janov 

předseda představenstva TORQUES a.s.  
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