
 

 

 

BOD 12:  URČENÍ AUDITORA K OV ĚŘENÍ INDIVIDUÁLNÍ Ú ČETNÍ ZÁV ĚRKY SPOLEČNOSTI A 
KONSOLIDOVANÉ Ú ČETNÍ ZÁV ĚRKY SPOLEČNOSTI JAKOŽ I K OV ĚŘENÍ DALŠÍCH 
DOKUMENT Ů, POKUD TAKOVÉ OV ĚŘENÍ VYŽADUJÍ PLATNÉ PRÁVNÍ P ŘEDPISY, PRO 
ÚČETNÍ OBDOBÍ LET 2017 A 2018 

 

Usnesení: 

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. rozhodla v souladu s odstavcem 8.2 písm. v) stanov společnosti UNIPETROL, 
a.s. o určení společnosti Deloitte Audit s.r.o., se sídlem na adrese Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 18600, IČ: 
49620592, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 24349, auditorem k ověření 
individuální účetní závěrky společnosti UNIPETROL, a.s. a konsolidované účetní závěrky společnosti UNIPETROL, a.s., 
jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují platné právní předpisy, za účetní období kalendářních let 
2017 a 2018.  

 

Zdůvodnění: 

Důvodem navrhovaného rozhodnutí je požadavek určení auditora společnosti UNIPETROL, a.s. k provedení povinného 
auditu pro účetní období kalendářních let 2017 a 2018. 

Dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s., na základě doporučení výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s. navrhuje 
valné hromadě určení společnosti Deloitte Audit s.r.o., se sídlem na adrese Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 18600, 
IČ: 49620592, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 24349, jako auditora k ověření 
individuální účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti, jakož i k ověření dalších dokumentů, 
pokud jejich ověření vyžadují platné právní předpisy pro účetní období kalendářních let 2017 a 2018. 

V souladu s ustanovením § 43 odst. 2 a § 44a odst. 1 písmeno d) Zákona o auditorech a článku 16 odstavce 2 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektu veřejného zájmu 
výbor pro audit vyhlásil výběrové řízení a vytvořil transparentní pravidla pro organizaci výběrového řízení a vyhodnocení 
nabídek. Následně, po celkovém rozsáhlém vyhodnocení předložených nabídek a uskutečnění setkání se třemi potenciálními 
kandidáty, vybral na základě předem schválených kritérii hodnocení dvě nabídky na provedení auditu pro účetní období 
kalendářních let 2017 a 2018, které získaly nejvyšší celkové hodnocení, a to společnost Deloitte Audit s.r.o. a společnost 
BDO Audit s.r.o. Výbor pro audit doporučil dozorčí radě tyto dvě nabídky s tím, že upřednostňuje určení společnosti Deloitte 
Audit s.r.o. jako auditora společnosti pro účetní období kalendářních let 2017 a 2018, protože tato nabídka dosáhla 
nejvyššího hodnocení v procesu vyhodnocení nabídek. Deloitte Audit s.r.o. je renomovanou společností specializující se na 
auditní služby a je schopna provést audit efektivně a na vysoké úrovni kvality služeb. Má také značné zkušenosti a dostatečné 
znalosti v oblasti rafinérie a petrochemie a v provádění auditu společností, kterých akcie jsou přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu.  

 


