
 

1 

 

Strategie skupiny UNIPETROL 

Regulatorní oznámení č. 8/2017 ze dne 14. března 2017 

UNIPETROL, a.s. (“Unipetrol”, “Společnost”) tímto informuje, že dne 14. března 2017 představenstvo a 
dozorčí rada schválily dokument “Strategie skupiny Unipetrol” (“Strategie”). 

Strategie je vybudována kolem šesti strategických ambicí v horizontu let 2017-2021: 

 Posílit lidský kapitál; 

 Stavět na silné pozici v oblasti petrochemie; 

 Vybudovat maloobchod budoucnosti; 

 Zůstat agilní a neustále se zlepšovat; 

 Cíleně inovovat; 

 Aktivně vyhledávat další oblasti podnikání. 

Výše uvedené ambice mají vytvořit rámec, v němž bude Unipetrol formovat své podnikatelské činnosti. Kvůli 
vysoké volatilitě makroekonomických parametrů jsou uvedené finanční a provozní cíle prezentovány pro 
roky 2017-2018. Unipetrol zároveň plánuje pravidelně aktualizovat a komunikovat své cíle pro nadcházející 
období.  

Hlavní provozní a strategické cíle pro roky 2017-2018 jsou následující: 

 Celková EBITDA LIFO za období na úrovni 19,7 mld. Kč, z toho 17,5 mld. Kč v segment 
Downstream, 2,3 mld. Kč v Maloobchodním segment a (-0,1) mld. Kč v segment Korporátní funkce; 

 Celkový CAPEX za období na úrovni 16,3 mld. Kč, z toho 8,6 mld. Kč na rozvojové účely (83 % 
v segmentu Downstream, 15 % v Maloobchodním segmentu a 2 % v segmentu Korporátní funkce) a 
7,6 mld. Kč na údržbu a regulatorní výdaje;  

 Dokončení výstavby nové polyetylenové jednotky (PE3); 

 Nárůst maloobchodního tržního podílu – na 20,7 % v roce 2018; 

 Realizace potenciálu rafinérských aktiv s vysokým využitím: průměrně 87 % v období 2017-2018; 

 Stabilní finanční pozice kapitálové skupiny Unipetrol a systematické zvyšování dividendy na akcii. 

Tabulka 1. Detailní finanční cíle 

Cíl Jednotka 
Průměr 

2017-2018 
Změna oproti průměru  

2013-2016 

EBITDA LIFO Downstream segment mld. Kč 8,7 +2,5 

EBITDA LIFO Maloobchodní segment mld. Kč 1,1 +0,3 

Kapitálové výdaje (CAPEX) mld. Kč 8,1 +3,6 
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Tabulka 2. Detailní provozní cíle 2017-2018 

Cíl Jednotka Strategie Změna  

Maloobchodní tržní podíl % 20,7 (2018) +3,1 p.b. oproti 2016 

Výtoč na stanici, změna index 109 (2018) +9,0 p.b. oproti 2016 

Obrat doplňkového 
prodeje, změna 

index 138 (2018) +38,0 p.b. oproti 2016 

Využití rafinérských 
kapacit 

% 87 (průměr 2017-2018) +11,0 p.b. oproti průměru 2013-2016 

Provozní dostupnost – 
rafinerie Kralupy 

% 96,8 (průměr 2017-2018) +8,8 p.b. oproti průměru 2013-2016 

Provozní dostupnost – 
rafinerie Litvínov 

% 95,8 (průměr 2017-2018) +1,7 p.b. oproti průměru 2013-2016 

Index energetické 
náročnosti – rafinerie 
Kralupy 

index 90,2 (průměr 2017-2018) -1,1 p.b. oproti průměru 2013-2016 

Index energetické 
náročnosti – rafinerie 
Litvínov 

index 82,4 (průměr 2017-2018) -3,8 p.b. oproti průměru 2013-2016 

Tabulka 3. Klíčové makroekonomické předpoklady 

Makroekonomický faktor Jednotka Průměr 2017-2018 

Modelová rafinérská marže Unipetrolu USD/barel 2,3 

Modelová kombinovaná petrochemická marže 
Unipetrolu 

EUR/tunu 686 

Cena ropy Brent USD/barel 55 

Brent/Ural diferenciál USD/barel 2,2 

Ceny CO2 emisních povolenek EUR/tunu 6,5 

Reálný růst HDP v České republice % oproti předchozímu roku 2,3 

CZK/USD směnný kurz CZK/USD 24,6 

CZK/EUR směnný kurz CZK/EUR 27,1 

Inflace % 2,1 % 

Detaily Strategie jsou obsažené v prezentaci, která je připojena k tomuto regulatornímu oznámení. 

Strategie neobsahuje dopady potenciálních transakcí jako jsou akvizice, likvidace a vlivy realizace jiných 
projektů v rámci organického růstu, jež mohou nastat v následujících letech.   

Strategie neobsahuje dopady jiných makroekonomických scénářů kromě těch výše předpokládaných, 
jednorázové události nebo změny regulací, které mohou nahradit ty stávající. 

Strategie neobsahuje vliv potenciálních změn úrovně opravných položek podle mezinárodního účetního 
standardu IAS 36 “Snížení hodnoty aktiv”. Testy na snížení hodnoty aktiv budou probíhat na základě 
realizovaných finančních dat během prací na budoucích finančních výkazech společnosti Unipetrol. 
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Tabulka 4. Definice 

Maloobchodní tržní podíl 
Prodeje maloobchodního segmentu na českém trhu/celková 
kumulovaná spotřeba na maloobchodním trhu (benzín a nafta). 

Výtoč na stanici, změna 
Objem prodaných paliv v maloobchodním segmentu na čerpací stanici 
za období oproti roku 2016. 

Obrat doplňkového prodeje, 
změna 

Celkové doplňkové prodeje (bez prodeje občerstvení, automyček a 
paliv) v maloobchodním segmentu v porovnání s rokem 2016. 

Využití rafinérských kapacit 

Celkový objem ropy zpracovaný v rafineriích Unipetrolu/celková 
konverzní kapacita rafinerií Unipetrolu. Od 3. čtvrtletí 2015 je konverzní 
kapacita 8,7 mil. tun za rok (kralupská rafinerie 3,2 mil. tun za rok, 
litvínovská rafinerie 5,5 mil. tun za rok).   

Provozní dostupnost 
Provozní dostupnost zařízení za časovou jednotku znázorňuje jak 
dlouho byla jednotka vyřazena z výrobního cyklu (rekonstrukce, 
opravy, revize atd.).  

Index energetické náročnosti 
Index energetické náročnosti na základě metodologie Solomon 
umožňuje porovnat energetickou efektivnost rafinerie s těmi nejlepšími 
v odvětví. 

Modelová rafinérská marže 
Unipetrolu 

Výnosy z prodaných produktů (96 % produktů = Automobilové benzíny 
17 %, Primární benzín 20 %, Letecké palivo 2 %, Motorová nafta 40 %, 
Sirné topné oleje 9 %, LPG 3 %, ostatní suroviny 5 %) minus náklady 
(100 % vstup = Brent Dated); ceny produktů podle kotací. 

Modelová kombinovaná 
petrochemická marže Unipetrolu 

Modelová petrochemická marže z olefinů Unipetrolu + Modelová 
petrochemická marže z polyolefinů Unipetrolu 

Modelová petrochemická marže z olefinů Unipetrolu 
Výnosy z prodaných produktů (100 % produktů = 40 % etylen + 20 % 
propylen + 20 % benzen + 20 % primární benzín) minus náklady (100 
% primární benzín); ceny produktů podle kotací. 

Modelová petrochemická marže z polyolefinů Unipetrolu 
Výnosy z prodaných produktů (100 % produktů = 60 % 
polyetylen/HDPE + 40 % polypropylen) minus náklady (100 % vstup = 
60 % etylen + 40 % propylen); ceny produktů podle kotací. 

Brent/Ural diferenciál 
Spread Ural Rdam vs fwd Brent Dtd = Med Strip - Ural Rdam (Ural CIF 
Rotterdam). 

EBITDA LIFO 

Provozní hospodářský zisk/(ztráta) + odpisy a amortizace + LIFO efekt 

Indikátor ukazuje provozní výkonnost společnosti a navíc zachycuje 
vliv změny ceny ropy. S využitím metodiky LIFO pro oceňování zásob 
(Last-In-First-Out). 

Kapitálové výdaje (CAPEX) 

Přírůstky dlouhodobého majetku 

Indikátor ukazuje přírůstky dlouhodobého majetku společnosti za 
období. Umožňuje sledovat investiční činnost společnosti. 

 

 


