
 

 

STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K NÁVRHŮM 

AKCIONÁŘŮ K BODU 10 POŘADU JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY (ODVOLÁNÍ A 

VOLBA ČLENŮ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S.) 

 

 

V období od 31. května 2017 do 5. června 2017 společnost UNIPETROL, a.s., IČO: 61672190, se 

sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00 (dále také jen „Unipetrol“), obdržela níže uvedené 

návrhy akcionářů k bodu č. 10 pořadu řádné valné hromady společnosti Unipetrol svolané na 7. června 

2017 (Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.) týkající se návrhu 

kandidáta pro volbu do dozorčí rady společnosti Unipetrol, a to: 

 

 návrh pana Michala Žaroského, bytem Hněvotín 481, Hněvotín, 78347; 

 návrh paní Ludmily Voithové, bytem Jindřichova 15, Brno, 61600. 

 

 

Znění všech výše uvedených návrhů a jejich zdůvodnění je zcela identické, jak je uvedeno níže. 

 

1. Návrhy akcionářů 

 

Znění návrhů: 

 

„Valná hromada společnosti Unipetrol, a.s. v souladu s ustanovením odstavce 8.2 písm. i) stanov 

společnosti Unipetrol, a.s. volí Ing. Tomáše Hájka, bytem Počernická 3226/2G, 10000 Praha 10 do 

funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol, a.s. s účinností od 8. června 2017.“ 

 

Zdůvodnění návrhů: 

 

„Aktuální složení dozorčí rady vidím jako velký problém společnosti Unipetrol, a.s., jelikož hrubě 

porušuje kodex správy a řízení společností OECD i přesto, že se na něj společnost odvolává ve své 

výroční zprávě 2016 na straně 7 odkazem na web Ministerstva financí ČR. 

 

Podle tohoto kodexu by měla mít dozorčí rada alespoň 25% nezávislých členů, tzn. v 9 členné dozorčí 

radě společnosti Unipetrol, a.s. by měli být alespoň 3. Rovněž je zjevně naprosto nekorektní, aby 

minoritní akcionáři, kteří mají ve společnosti podíl celkem 37%, neměli žádné zastoupení v dozorčí 

radě.“ 

 

 

2. Stanovisko představenstva 

 

Představenstvo společnosti Unipetrol projednalo výše uvedené návrhy akcionářů na svém zasedání 

dne 6. června 2017, bere tyto návrhy na vědomí a níže k nim předkládá své stanovisko: 

 

Představenstvo společnosti Unipetrol k návrhům konstatuje, že právo navrhovat a volit kandidáty do 

funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol patří mezi základní akcionářská práva vyplývající ze 

stanov společnosti Unipetrol a platných právních předpisů.  

Navržené osoby musí splňovat veškeré zákonem stanovené podmínky pro zvolení do funkce člena 

dozorčí rady a pro výkon této funkce.  

 



 

 

V tomto ohledu představenstvo společnosti Unipetrol dále konstatuje, že výběr kandidátů do funkce 

člena dozorčí rady společnosti Unipetrol je ve výlučné diskreci akcionářů společnosti Unipetrol. 

 

* * * 

 

Znění návrhů akcionářů včetně stanoviska představenstva společnosti Unipetrol je k dispozici v sídle 

společnosti na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 

9.00 do 12.00 hodin a také bylo v souladu s § 362 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 

zveřejněno na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci „Vztahy s investory“ 

v odkazu „Valná hromada“ a na internetových stránkách www.patria.cz.  
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