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Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a 
stavu jejího majetku 

Úvod 

Celková makroekonomická situace byla v roce 2016 příznivá. Ekonomika v České republice i v eurozóně rostla, avšak 
pomaleji než v roce 2015. V makroprostředí segmentu downstream pokračoval trend vysokých úrovní zejména 
petrochemických marží. Rafinérské marže klesly v porovnání s předchozím rokem, ale pořád se držely na velmi dobrých 
úrovních. Příznivé prostředí způsobil především další pokles cen ropy. Průměrná cena ropy Brent byla v roce 2016 na 
úrovni 44 dolarů za barel, tedy o 16 % nižší než v roce 2015. Průměrná modelová marže Unipetrolu v roce 2016 klesla 
na úroveň 3,1 dolaru za barel z úrovně 5,2 dolaru za barel v roce 2015. Modelové kombinované petrochemické marže 
dosáhly opět rekordně vysokých úrovní s průměrnou hodnotou 842 eur za tunu. V posledním čtvrtletí 2016 došlo u marží 
k poklesu, který byl způsoben dohodou zemí OPEC týkající se snížení produkce ropy, což způsobilo, že ceny ropy 
překonaly úroveň 50 dolarů za barel. Brent-Ural diferenciál, který byl v průměru 2,5 dolaru za barel, byl také vyšší než v 
roce 2015. 

Z pohledu výroby došlo ke třem událostem, které významně ovlivnily využití výrobních jednotek. První byla pokračující 
odstávka etylenové jednotky v litvínovském závodě z důvodu rekonstrukce po nehodě ze srpna 2015. Z tohoto důvodu 
pracovaly polymerové jednotky jen částečně a polyetylenová jednotka (PE2) byla v tomto období odstavena úplně. 
Druhá byla mimořádná událost na jednotce fluidního katalytického krakování (FCC) v kralupské rafinérii, která 
vyžadovala odstavení celé rafinerie, což vedlo k úplnému zastavení zpracování ropy v Kralupech nad Vltavou. Obě 
jednotky obnovily provoz v říjnu roku 2016 a dosáhly standardní úrovně využití. Poslední událostí byla plánovaná 
zarážka v celém výrobním areálu Litvínov, která úspěšně proběhla v březnu a dubnu. Všechny tyto události měly za 
následek výrazně nižší využití rafinérských kapacit, jež dosahovalo úrovně 62 %. 

Z finančního hlediska dosáhla skupina Unipetrol tržeb v hodnotě 88 mld. Kč, což je o 19 % méně než v roce 2015. Nižší 
tržby byly způsobeny především nižšími cenami ropy a mnohem nižšími prodejními objemy petrochemických výrobků v 
důsledku odstávky etylenové jednotky trvající do října 2016. Na druhou stranu v roce 2016 vzrostly prodejní objemy 
rafinérských výrobků díky prodeji produktů, které jsou za normálních okolností zpracovány v etylenové jednotce. Také 
vzrostly obchodní aktivity v oblasti paliv, jež nahradily prodej vlastní výroby v období odstávky kralupské rafinerie. 

Ačkoliv provozní zisk na základě ukazatele EBITDA LIFO vzrostl v roce 2016 na 12 mld. Kč, čímž překonal rekordní 
výsledek v roce 2015 o téměř 1,2 mil. Kč, ovlivnilo ho několik důležitých mimořádných faktorů. Největší část této částky 
tvořily výnosy od pojistitele ve výši 7,9 mld. Kč za škodu na majetku a ušlý zisk v důsledku havárie na etylenové jednotce 
a její následné odstávky. Další jednorázovou položkou bylo rozpuštění opravné položky vytvořené k majetku segmentu 
downstream v hodnotě 1,9 mld. Kč na základě výsledků analýzy provedené na konci roku 2016. Zbývající 2,2 mld. Kč 
byly výsledkem standardních operací, v jejichž rámci došlo k dalšímu růstu kladných výsledků v maloobchodním 
segmentu. 

Při pohledu na každý segment zvlášť bylo výsledku segmentu downstream s EBITDA LIFO na úrovni 11 mld. Kč 
dosaženo především díky platbě od pojistitele a rozpuštěním opravných položek k majetku. Ačkoliv bylo makroprostředí 
segmentu downstream velmi pozitivní a petrochemické marže byly rekordně vysoko, společnost mohla využít těchto 
příznivých podmínek jen v omezeném rozsahu kvůli situaci na výrobních jednotkách. 

Maloobchodní segment zaznamenal skvělé výsledky a dosáhl celkového provozního zisku téměř 1 mld. Kč na základě 
EBITDA LIFO. Zvýšený prodej paliv na čerpacích stanicích, včetně vyššího podílu prémiových paliv s vyšší přidanou 
hodnotou, v kombinaci s nižšími cenami všech typů prodávaných paliv, obchodní strategií, marketingovou podporou, 
úsporou provozních nákladů, zlepšenou konkurenceschopností tržního prostředí, rozšířením konceptu Stop Cafe a 
příznivými makroekonomickými faktory, které pozitivně ovlivňovaly poptávku po automobilovém benzínu i naftě, byly 
hlavními faktory, které vedly k velmi dobrým finančním výsledkům. 

Čistý zisk dosáhl v roce 2016 hodnoty 8 mld. Kč, což znamená další zlepšení od předchozího roku, ale s přihlédnutím k 
mimořádným položkám. Peněžní tok z provozní činnosti klesl na úroveň 8 mld. Kč, což bylo způsobeno omezenou 
výrobou a prodejem, a volný peněžní tok byl záporný na úrovni 1,8 mld. Kč kvůli intenzivním investičním výdajům, které 
plynuly z rekonstrukcí etylenové jednotky, jednotky FCC a z výstavby nové polyetylenové jednotky PE3 ve výrobním 
komplexu v Litvínově. Celkové investiční výdaje (CAPEX) dosáhly úrovně 10,8 mld. Kč, ze kterých částka 10,2 mld. Kč 
směřovala do segmentu downstream, 0,5 mld. Kč do maloobchodního segmentu a zbývající část byla určena pro 
segment korporátních funkcí. Skupina Unipetrol si zároveň udržela míru finančního zadlužení na negativní úrovni  
(-) 6,6 %, čemuž odpovídá čistá hotovost na úrovni 2,8 mld. Kč na konci roku 2016. Stabilní finanční situace umožnila 
společnosti po několika letech deklarovat akcionářům dividendu ve výši 1 mld. Kč, jež byla schválena na červnové valné 
hromadě. 

  



Skupina si prošla velmi náročným rokem, ve kterém musela řešit rozsáhlé neplánované odstávky jednotek a úspěšně 
obnovila jejich provoz v říjnu. V březnu a dubnu proběhla zarážka celého chemického komplexu v Litvínově, během které 
se realizovalo více než 70 investičních projektů. Výstavba nové polyetylenové jednotky (PE3) začala v červnu a očekává 
se, že její provoz bude zahájen ve druhé polovině roku 2018. V červnu také skupina Unipetrol koupila společnost 
Spolana od skupiny Anwil. Spolana je chemická společnost, která se nachází v České republice a jejíž hlavní obchodní 
činností je výroba a prodej chemických výrobků, například PVC, kaprolaktamu, hnojiv, anorganických součástí a dalších 
chemikálií. Převzetí Spolany umožní Skupině větší flexibilitu a odolnost v oblastech optimalizace výroby, výroby a 
prodeje etylenu a také lepší koordinaci a integraci hodnotového řetězce. 

Mezi další úspěchy patří i nově podepsaná smlouva se společností MERO ČR, zajišťující přepravu ropy do České 
republiky, a nová dlouhodobá smlouva na dodávky ropy REBCO uzavřená mezi společnostmi Unipetrol RPA a PKN 
ORLEN, zajišťující stabilní dodávky ropy na následující roky. Benzina pokračovala v přebírání čerpacích stanic, které 
získala na základě smlouvy podepsané s OMV. Na konci roku bylo již 20 čerpacích stanic zařazeno do její sítě. Tento 
projekt bude pokračovat i v roce 2017. 

Skupina Unipetrol dokončila významnou konsolidaci své struktury, která začala už v roce 2015. K začátku roku 2017 byly 
společnost Polymer Institut Brno (PIB), Benzina, Unipetrol Services, Unipetrol Rafinérie, Chemopetrol a Česká rafinérská 
sloučeny se společností Unipetrol RPA, která tak vytvořila integrované provozní jádro skupiny Unipetrol. Konsolidovaná 
struktura pomáhá zjednodušit administrativní procesy, zefektivnit interní procesy a zároveň zvýšit konkurenceschopnost 
a provozní dokonalost celé skupiny Unipetrol.  



Klíčová finanční a nefinanční data 

Klíčová finanční data 

v mil. Kč 2015 2016 

Tržby 108 907 87 813 

Hrubý zisk 12 763 4 587 

EBITDA LIFO
1,2

 10 879 12 037 

EBITDA
1
 10 643 11 928 

EBIT LIFO
1,3

 8 952 10 006 

EBIT
1
 8 716 9 897 

Downstream segment 

EBITDA LIFO 10 166 11 135 

EBITDA 9 930 11 026 

EBIT LIFO 8 598 9 473 

EBIT 8 362 9 364 

Maloobchodní segment 

EBITDA LIFO 829 957 

EBITDA 829 957 

EBIT LIFO 501 639 

EBIT 501 639 

Korporátní funkce 

EBITDA -116 -55 

EBIT -147 -106 

Čisté finanční výnosy / náklady -47 131 

Zisk/ztráta před zdaněním 8 669 10 028 

Daň z příjmů -1 633 -2 053 

Čistá zisk za období 7 036 7 975 

Zisk na akcii (Kč) 38,80 43,98 

Provozní peněžní tok (cash flow)  14 931 7 996 

Volný peněžní tok (FCF)
1
 8 591 -1 793 

Kapitálové výdaje (CAPEX)
1
 3 344 10 788 

Čistý pracovní kapitál
1
 5 941 6 916 

Čistý dluh / čistá hotovost
1
 -5 857 -2 757 

Čistý dluh / (vlastní kapitál – fond zajištění)
1
  -16,7 % -6,6 % 

Čistý dluh / EBITDA
1
 -0,5 -0,3 

1 
Viz definice na straně 31-32. 

2 
EBITDA LIFO = Downstream segment EBITDA LIFO + Maloobchodní segment EBITDA LIFO + Korporátní funkce EBITDA 

3 
EBIT LIFO = Downstream segment EBIT LIFO + Maloobchodní segment EBIT LIFO + Korporátní funkce EBIT 

  



Externí prostředí 

 2015 2016 

Cena ropy Brent, USD/barel 53 44 

Brent-Ural diferenciál, USD/barel 1,8 2,5 

Modelová rafinérská marže Unipetrolu, USD/barel
1
 5,2 3,1 

Modelová petrochemická marže Unipetrolu z olefinů, EUR/tunu
2
 351 338 

Modelová petrochemická marže Unipetrolu z polyolefinů, EUR/tunu
3
 464 505 

Modelová kombinovaná petrochemická marže Unipetrolu, EUR/tunu
4
 816 842 

1
 Modelová rafinérská marže Unipetrolu = tržby za prodané produkty (96 % produktů = automobilové benzíny 17 %, primární benzín 20 %, letecký petrolej 2 

%, motorová nafta 40 %, sirné topné oleje 9 %, LPG 3 %, ostatní suroviny 5 %) minus náklady (100 % vstupů = Brent Dated); ceny produktů podle kotací. 
2
 Modelová petrochemická marže Unipetrolu z olefinů = tržby za prodané produkty (100 % produktů = 40 % etylen + 20 % propylen + 20 % benzen + 20 % 

primární benzín) minus náklady (100 % primární benzín); ceny produktů podle kotací. 
3
 Modelová petrochemická marže Unipetrolu z polyolefinů = tržby za prodané produkty (100 % produktů = 60 % HDPE + 40 % polypropylen) minus náklady 

(100 % vstupů = 60 % etylen + 40 % propylen); ceny produktů podle kotací. 
4
 Modelová kombinovaná petrochemická marže Unipetrolu = modelová petrochemická marže Unipetrolu z olefinů + modelová petrochemická marže 

Unipetrolu z polyolefinů. 

Klíčová nefinanční data (v tis. tun) 

 2015 2016 

Objem zpracované ropy 6 495 5 422 

Využití rafinérských kapacit
1
 84 % 62 % 

Prodejní objemy rafinérských produktů včetně maloobchodu (Benzina) 5 800 6 280 

Prodejní objemy petrochemických produktů 1 445 1 069 

1
 Konverzní kapacita rafinérií Unipetrolu = do 1. čtvrtletí 2015 činila konverzní kapacita 5,9 mil. tun/rok po dokončení akvizice 16,335% podílu v České 

rafinérské od společnosti Shell, což odpovídalo celkovému podílu Unipetrolu 67,555 % (Česká rafinérská – Kralupy 2,166 mil. tun/rok, Česká rafinérská – 
Litvínov 3,710 mil. tun/rok). Od 2. čtvrtletí 2015 vzrostla konverzní kapacita na 7,8 mil. tun/rok vlivem provozování 32,445% podílu společnosti Eni v České 
rafinérské od května. Od 3. čtvrtletí 2015 odpovídá konverzní kapacita 100% podílu v České rafinérské, tj. 8,7 mil. tun/rok (Česká rafinérská – Kralupy 
3,206 mil. tun/rok, Česká rafinérská – Litvínov 5,492 mil. tun/rok). 

  



Downstream segment 

Finanční výsledek segmentu downstream 

v mil. Kč 2015 2016 

EBITDA LIFO 10 166 11 135 

EBITDA 9 930 11 026 

EBIT LIFO 8 598 9 473 

EBIT 8 362 9 364 

Významné události v roce 2016 

 Podepsán nový kontrakt se společností MERO ČR zabezpečující dopravu ropy do České republiky 

 Zahájení výstavby nové polyetylenové jednotky (PE3) v Litvínově 

 Podepsány nové smlouvy na dodávky ropy REBCO zajišťující stabilní zásoby ropy v nadcházejících letech  

 Akvizice 100 % základního kapitálu společnosti Spolana zajišťující stabilní odběr etylenu 

 Mimořádná událost na jednotce FCC v kralupské rafinerii v květnu přerušila zpracování ropy v rafinerii až do 
října 

 Obnovení provozu etylenové jednotky a kralupské rafinerie v říjnu 

 Organizace Czech Superbrands nominovala Paramo do programu Super-brands 2017 

Externí prostředí 

Rafinérský business 

Externí prostředí rafinérského businessu 

 2015 2016 

Cena ropy Brent, USD/barel 53 44 

Brent-Ural diferenciál, USD/barel 1,8 2,5 

Modelová rafinérská marže Unipetrolu, USD/barel
1
 5,2 3,1 

1
 Modelová rafinérská marže Unipetrolu = tržby za prodané produkty (96 % produktů = automobilové benzíny 17 %, primární benzín 20 %, letecký petrolej 2 

%, motorová nafta 40 %, sirné topné oleje 9 %, LPG 3 %, ostatní suroviny 5 %) minus náklady (100 % vstupů = Brent Dated); ceny produktů podle kotací. 

Cena ropy, benzínu a motorové nafty 

Rok 2016 byl rokem s nejnižší úrovní ceny ropy, kdy s průměrnou cenou ropy Brent 44 dolarů za barel byla ropa 
nejlevnější od roku 2004. Zároveň byla cena ropy velmi volatilní, obchodovala se v rozmezí 26–55 dolarů za barel. 
Zpomalující čínská ekonomika, teplá zima mezi lety 2015 a 2016 a pokračující vysoká těžba ropy byly klíčovými činiteli, 
které tlačily cenu ropy dolů. Nízké ceny ropy v první polovině prvního čtvrtletí přivedly klíčové producenty (Rusko, OPEC 
– zejména Saúdská Arábie, Venezuela) k záměru zmrazit těžbu ropy, což byl počátek oživení a obratu cen ropy. Dobrá 
makroekonomická data z USA, požáry v Kanadě a omezení produkce Nigérie v důsledku terorismu zapříčinily návrat 
ceny ropy Brent do pásma 40–50 dolarů za barel. Dosažení dohody OPEC o snížení produkce ropy na konci listopadu a 
následné připojení se Ruska byly klíčovou silou, která zvedla cenu ropy k 55 dolarům za barel v závěru roku 2016. 

Automobilový benzín se ve srovnání s předchozími roky obchodoval na poměrně nízkých úrovních. Roční průměrný 
crack spread (tj. rozdíl mezi cenovou kotací benzínu a ropy Brent) dosáhl 136 dolarů za tunu, nejnižší hodnoty za 
posledních šest let. Sezónní vývoj cracku benzínu byl velmi netypický – během hlavní motoristické sezóny byl poměrně 
slabý, naproti tomu byl relativně silný od konce třetího čtvrtletí do konce roku. 

Motorová nafta se v roce 2016 obchodovala na velmi nízkých úrovních v důsledku teplé zimy mezi roky 2015 a 2016 , 
výrazně nižší poptávky po středních destilátech či přebytku ropy a ropných destilátů na světových trzích. Roční průměrný 
crack spread (tj. rozdíl mezi cenovou kotací nafty a ropy Brent) dosáhl 66 dolarů za tunu, což představuje nejnižší 



hodnotu od roku 2004. Růst hodnoty crack spreadu na přiměřené úrovně nastal až ve čtvrtém čtvrtletí roku v souvislos ti 
s přicházející zimou. Cenové hladiny paliv, zejména středních destilátů, byly také ovlivněny rostoucími dovozy do 
Evropy, kdy exportní rafinerie především na Blízkém východě přesměrovaly část exportů z Asie do Evropy kvůli nižšímu 
růstu poptávky v Asii a tamnímu vysokému vytížení rafinérských kapacit. 

Rafinérské marže 

Rafinérské marže v roce 2016 v důsledku celosvětově vysokého vytížení rafinérských kapacit, které převyšovalo rostoucí 
poptávku, oproti roku 2015 citelně poklesly. Vytížení evropských rafinerií sice v důsledku vyšších dovozů pokleslo oproti 
roku 2015, i tak ale bylo znatelně vyšší než v roce 2014. Evropské rafinerie těžily zejména z růstu spotřeby 
automobilového benzínu v USA. I když rok 2016 byl poměrně dobrý, strukturální slabost evropského rafinérského 
sektoru přetrvává. 

Modelová rafinérská marže Unipetrolu v roce 2016 dosáhla průměrné úrovně 3,1 dolaru za barel, což představuje oproti 
roku 2015 pokles o 2,1 dolaru za barel z úrovně 5,2 dolaru za barel. Průměrný cenový rozdíl mezi ropou Brent a ruskou 
ropou Ural, tzv. Brent-Ural diferenciál, byl roven 2,5 dolaru za barel. 

Petrochemický business 

Externí prostředí petrochemického businessu 

 2015 2016 

Modelová petrochemická marže Unipetrolu z olefinů, EUR/tunu
1
 351 338 

Modelová petrochemická marže Unipetrolu z polyolefinů, EUR/tunu
2
 464 505 

Modelová kombinovaná petrochemická marže Unipetrolu, EUR/tunu
3
 816 842 

1
 Modelová petrochemická marže Unipetrolu z olefinů = tržby za prodané produkty (100 % produktů = 40 % etylen + 20 % propylen + 20 % benzen + 20 % 

primární benzín) minus náklady (100 % primární benzín); ceny produktů podle kotací. 
2
 Modelová petrochemická marže Unipetrolu z polyolefinů = tržby za prodané produkty (100 % produktů = 60 % HDPE + 40 % polypropylen) minus náklady 

(100 % vstupů = 60 % etylen + 40 % propylen); ceny produktů podle kotací. 
3
 Modelová kombinovaná petrochemická marže Unipetrolu = modelová petrochemická marže Unipetrolu z olefinů + modelová petrochemická marže 

Unipetrolu z polyolefinů. 

Olefiny a chemikálie 

I v roce 2016 pokračoval trend nízkých cen surovin a vysokých petrochemických marží. Trh s ropou začal stejně, jak 
předchozí rok skončil – vysokým stavem zásob a významným převisem nabídky. Ten se ještě zvýšil po odstranění 
sankcí vůči Íránu ze strany USA, EU a OSN, které na trh přineslo další miliony barelů ropy. Svou roli hrálo také zrušení 
40 let starého zákazu vývozu ropy z USA, které umožnilo tamním těžařům nalézt nová odbytiště. Klíčový pro trh byl také 
postoj organizace OPEC, která až téměř do konce roku odmítala omezovat těžbu ropy a zásadně tak pomohla k tomu, 
že těžba ropy byla v porovnání s předchozím rokem ještě vyšší. Průměrná cena ropy i primárního benzínu se dostala na 
nejnižší úroveň za posledních dvanáct let. Tato situace umožnila provozovatelům petrochemických jednotek i nadále 
vyrábět s velmi vysokými maržemi, nic na tom nezměnil ani meziroční pokles cen většiny petrochemických výrobků. Díky 
nízkým cenám primárního benzínu se navíc snížil rozdíl mezi výší nákladů na výrobu etylenu a jeho derivátů v Evropě a 
USA, což pomohlo zvýšit konkurenceschopnost evropských produktů na globálním trhu. Podporu evropským výrobcům 
zajišťovalo také posilování amerického dolaru vůči euru. K poklesu petrochemických marží došlo až před koncem roku, 
důvodem byl růst cen ropy, který nastartovalo listopadové rozhodnutí organizace OPEC snížit těžbu ropy. Dohodu o 
snížení těžby o 1,2 milionu barelů ropy denně mezi členy OPEC následovala dohoda dalších 11 zemí mimo toto 
sdružení, která snížila denní těžbu o dalších 558 tisíc barelů ropy za den. Cena ropy Brent po těchto krocích byla na 
konci roku 2016 na hodnotě nad 50 USD za barel. 

  



Ceny monomerů pokračovaly v poklesu, který započal již v polovině roku 2015. Vzhledem k rozdílné situaci na trzích 
etylenu a propylenu se i nadále rozšiřoval spread mezi oběma monomery, který se v polovině roku vyšplhal až nad 280 
eur za tunu. Zatímco trh s etylenem byl po většinu roku vyrovnaný, trh s propylenem se především na začátku roku 
musel potýkat s převisem nabídky. Důvodem byla rozdílná úroveň poptávky z nepolymerních sektorů. Úroveň poptávky 
od výrobců polymerů byla v obou případech velmi dobrá. Od druhého čtvrtletí se situace začala zlepšovat také na trhu s 
propylenem. Výrobci derivátů těžili z nízkých evropských cen propylenu a ze slabého eura vůči americkému dolaru a 
dokázali zvýšit svou konkurenceschopnost na exportních trzích. Svou úlohu sehrály také plánované a neplánované 
odstávky etylenových jednotek a rafinérií, které snižovaly dostupnost propylenu na trhu. Trhy etylenu i propylenu 
následně ovlivnila také stávka ve Francii, která byla spojena s úplným odstavením nebo významným omezením výrob na 
řadě petrochemických a rafinérských jednotek. Propylen se tak na evropském trhu stal nedostatkovým zbožím. Někteří 
evropští hráči se snažili vyřešit situaci pomocí importů, avšak ty měly na tržní situaci pouze marginální vliv. Propylen se 
na spotovém trhu prodával za ceny převyšující hodnoty platných kontraktů. Neplánované odstávky v navazujících 
sektorech úplně změnily charakter trhu v posledním čtvrtletí, na trhu začal být viditelný významný převis nabídky. Někteří 
hráči se tuto situaci snažili vyřešit exportem přebytečného produktu. Cílovým teritoriem byla převážně Asie. Nízké ceny 
surovin umožnily provozovatelům etylenových jednotek v průběhu celého roku vyrábět s velmi vysokými maržemi a nic 
na tom nezměnil ani pokles cen většiny hlavních produktů a koproduktů etylenové jednotky. 

Evropský trh s benzenem byl relativně stabilní v průběhu celého roku. Vysoká volatilita cen viditelná v předchozích letech 
se vytratila. Také rozdíl mezi nejvyššími a nejnižšími spotovými cenami dosaženými v průběhu roku byl relativně nízký. Z 
globálního pohledu byly evropské ceny nejvyšší v téměř celé první polovině roku, omezená poptávka a růst zásob bránily 
cenám ve stejné době posilovat na trzích v USA. Výsledkem byl významný růst importů do Evropy v první polovině roku 
2016. Od května ceny kvůli slabší poptávce z navazujících sektorů mírně oslabovaly. Následný přechod ke krakování 
lehčích surovin a návrat několika odstavených derivátových jednotek do provozu přinesly trhu podporu, ceny mírně 
vzrostly. K nejvýznamnější změně tržních podmínek však došlo až před koncem roku. První impuls přišel z Asie, kde 
došlo k významnému růstu spotových cen kvůli převisu poptávky z Číny a vyšším cenám ropy. To spustilo exporty z 
Evropy a USA do Asie a následně vedlo k růstu evropských spotových cen. 

Ceny čpavku navázaly na významný pokles ze čtvrtého čtvrtletí 2015 a v poklesu pokračovaly ještě v průběhu prvních 
dvou měsíců roku 2016. Za poklesem cen stála slabá poptávka z USA a významný převis nabídky na globálním trhu. 
Zastavit permanentní pokles cen pomohlo až odstavení některých výrobních kapacit. Zvýšila se poptávka a další 
podporu trhu přinesly plánované a neplánované odstávky v Indonésii a v Perském zálivu. Hovořilo se také o nedostatku 
lodních přepravních kapacit. Celková aktivita na trhu však byla velmi nízká a vedla pouze k mírnému růstu cen. Ten byl 
navíc pouze dočasný, od konce května začaly ceny opět oslabovat. Trh se musel začít potýkat s novými kapacitami v 
USA, Rusku a Saúdské Arábii, někteří výrobci hnojiv navíc přestali vyrábět kvůli nízkým cenám dusičná hnojiva a navýšili 
prodeje čpavku. Slabá byla i poptávka z USA. Dalšímu poklesu cen nezabránily ani neplánované odstávky některých 
jednotek ani významné omezení dodávek zemního plynu na Trinidadu. Ceny v Južném atakovaly úroveň, při které se již 
nevyplácelo vyrábět. Celá řada významných výrobců omezila nebo úplně odstavila výrobní kapacity ve snaze nastartovat 
růst cen. To se nakonec povedlo až ve druhé polovině listopadu. Z pohledu ročních průměrů byly ceny dokonce nejnižší 
od roku 2004. 

Modelová marže Unipetrolu z olefinů dosáhla v roce 2016 úrovně 338 eur za tunu, což představuje meziroční pokles o 
necelá 4 % ve srovnání s rokem 2015, kdy marže dosáhla úrovně 351 eur za tunu. 

Polyolefiny 

Zatímco trh s polyolefiny byl v roce 2015 příznivější pro prodejce, v roce 2016 se situace významně změnila ve prospěch 
kupujících. Zpracovatelé se totiž ocitli v mnohem komfortnější pozici, dostupnost PE i PP na trhu byla v porovnání s 
předchozím rokem podstatně vyšší. Důvodů této změny bylo několik. V porovnání s rokem 2015 se do Evropy dovezlo 
mnohem více produktů a naopak evropský kontinent jich opouštělo mnohem méně. Podstatně méně bylo i 
neplánovaných odstávek výroby, a tak zpracovatelé i obchodníci pracovali s mnohem většími zásobami. Nižší byla také 
úroveň poptávky z navazujících sektorů. I přes uvedené faktory byla velikost marží u integrovaných výrobců polyolefinů 
dokonce vyšší než v předchozím roce. 

Evropské ceny HDPE se na začátku roku řadily z globálního pohledu mezi nejvyšší a dokázaly do Evropy přilákat velké 
množství importů. Po zrušení sankcí se mezi nimi začal objevovat také produkt z Íránu. Slabá poptávka stála za 
propadem cen, který byl mnohem větší než pokles u kontraktní ceny etylenu. Kromě většího množství importů sehrála 
svou roli také změna chování většiny zpracovatelů. Ti si vhledem k situaci v roce 2015 drželi větší zásoby. Růst poptávky 
a nižší množství importů z Asie, kde rostly ceny, následně oživily evropský trh a vedly k nárůstu cen, který však byl 
pouze dočasný. Zpracovatelé začali využívat produkt, jejž drželi v zásobě, neboť si byli jistí, že budou schopni bez 
problémů doplnit zásoby za nízké ceny. Ceny HDPE klesaly navzdory růstu kontraktních cen etylenu, spread mezi HDPE 
a etylenem se snižoval. Klesající evropské ceny a posilující trh v Asii přesměrovaly některé importy z Evropy do teritorií s 
vyšší přidanou hodnotou. Úroveň poptávky se zlepšila, evropský produkt začali opět nakupovat zpracovatelé, kteří v 
předchozích měsících využívali levnější importy. Na ceny to však nemělo zásadní vliv, ty zůstaly až do konce roku 
relativně stabilní. 

  



Ceny PP na začátku roku klesaly. Zatímco pokles kontraktních cen byl plně v souladu se snížením cen propylenu, u těch 
spotových byl pokles téměř dvojnásobný. Hlavním důvodem byly levné importy. Následně se trh stabilizoval a ceny 
začaly růst. Snižující se rozdíl mezi evropskými cenami a cenami v Asii přesměroval produkt ze Středního východu do 
Asie. Úroveň poptávky klesala, kupující odmítali akceptovat zvýšení cen. Stejně jako u PE, začali také zpracovatelé PP 
využívat produkt, který drželi v zásobách. Po zbytek roku se ceny PP pohybovaly v souladu se změnami kontraktních 
cen propylenu. Evropské ceny PP patřily z globálního pohledu mezi nejlevnější, importy ze Středního východu tak stále 
směřovaly spíše do Asie než na evropský trh. 

Modelová marže Unipetrolu z polyolefinů dosáhla v roce 2016 úrovně 505 eur za tunu, což představuje téměř 9% nárůst 
ve srovnání s rokem 2015, kdy modelová marže dosáhla úrovně 464 eur za tunu. Modelová kombinovaná petrochemická 
marže Unipetrolu (olefiny plus polyolefiny) v roce 2016 překonala vysokou hodnotu z roku 2015 a dosáhla úrovně 842 
eur za tunu, což představuje meziročně 3% nárůst. 

Nákup ropy 

V roce 2016 pokračoval Unipetrol v oblasti dodávek ropy ve strategické spolupráci se svým majoritním vlastníkem, 
společností PKN ORLEN, na jejímž základě se ropa dopravuje ropovody Družba a TAL-IKL v rámci dlouhodobých 
kontraktů již od roku 2006. 

V průběhu roku 2016 byly dodávky ruské exportní ropy (REBCO) ropovodem Družba stabilní a bez jakýchkoliv výpadků. 
S účinností od 1. července 2016 byl podepsán třetí dodatek ke smlouvě o dodávkách ropy ropovodem Družba s PKN 
ORLEN, na základě kterého byly dodávky ropy od společnosti Rosněfť prodlouženy do 30. června 2019. Zároveň byla s 
účinností od 1. července 2016 podepsána nová smlouva s PKN ORLEN, na základě které byly zahájeny dodávky ze 
zdrojů těžební společnosti Tatněfť. Tato smlouva byla v prosinci doplněna o dodatek tak, že došlo k navýšení 
maximálních objemů a prodloužení účinnosti do 31. prosince 2019. 

Co se týče dodávek nízkosirných rop ropovody TAL a IKL, ropa Azeri Light z Ázerbájdžánu zůstala hlavním zdrojem a 
klíčovou surovinou pro zpracování v kralupské rafinerii. Ropa Azeri Light byla v optimálním poměru doplňována ropou 
typu CPC Blend z Kazachstánu. Ropa CPC Blend byla ve vhodných případech dodávána také do litvínovské rafinerie ke 
smíchání s ropou REBCO, aby se dosáhlo lepšího výtěžku lehkých produktů a zlepšení rafinérských marží. 

V rámci diverzifikace a optimalizace portfolia rop pro zpracování v rafinerii Litvínov provedl Unipetrol RPA test 
zpracování ropy Arab Light z produkce saúdskoarabské národní ropné společnosti Saudi Aramco. Ropa byla dodána 
prostřednictvím dlouhodobé smlouvy mezi PKN ORLEN a Saudi Aramco a zpracována v průběhu srpna a prosince. 

I v roce 2016 pokračovaly na základě dlouhodobých obchodních vztahů ropovodní a železniční dodávky ropy z různých 
moravských ložisek do kralupské rafinerie. Ty představovaly přibližně 2,1 % z celkového množství ropy zakoupeného 
Unipetrolem. 

22. listopadu 2016 podepsali zástupci společnosti Unipetrol RPA a chorvatské společnosti Jadranski Naftovod, 
rámcovou smlouvu o přepravě ropy ropovodem Adria. Ten by se v budoucnu mohl stát alternativní přepravní trasou k 
současným ropovodům Družba a IKL. 

Nákup ropy v roce 2016 (v tis. tun) 

REBCO-Družba 3 410 61,5% 

Námořní dodávky nízkosirných rop pro rafinerie v Kralupech a Litvínově 2 020 36,4% 

Moravské ropy 117 2,1% 

Celkem 5 547 100,00% 

 

  



Výroba 

Objem zpracované ropy a využití rafinérských kapacit 

 2015 2016 

Objem zpracované ropy (v tis. tun) 6 495 5 422 

Využití rafinérských kapacit
1
 84 % 62 % 

1
 Konverzní kapacita rafinérií Unipetrolu = od 1. čtvrtletí 2015 činila konverzní kapacita 5,9 mil. tun/rok po dokončení akvizice 16,335% podílu v České 

rafinérské od společnosti Shell, což odpovídalo celkovému podílu Unipetrolu 67,555 % (Česká rafinérská – Kralupy 2,166 mil. tun/rok, Česká rafinérská – 
Litvínov 3,710 mil. tun/rok). Od 2. čtvrtletí 2015 vzrostla konverzní kapacita na 7,8 mil. tun/rok vlivem provozování 32,445% podílu společnosti Eni v České 
rafinérské od května. Od 3. čtvrtletí 2015 odpovídá konverzní kapacita 100% podílu v České rafinérské, tj. 8,7 mil. tun/rok (Česká rafinérská – Kralupy 
3,206 mil. tun/rok, Česká rafinérská – Litvínov 5,492 mil. tun/rok). 

V roce 2016 bylo na výrobních jednotkách České rafinérské, dceřiné společnosti Unipetrolu, zpracováno přibližně  
5,4 milionu tun surové ropy, což představuje 16,5% pokles oproti roku 2015. 

Výrazný vliv na provozování rafinerií v roce 2016 měla nehoda na etylenové jednotce ze srpna 2015. Etylenová jednotka 
nebyla v době své rekonstrukce v provozu, což vedlo k nižším odběrům petrochemických surovin a menšímu využití 
kapacit obou rafinerií. V souvislosti s neprovozováním etylenové jednotky v době její rekonstrukce, ovlivnily nízké odběry 
petrochemických surovin využití kapacit obou rafinerií. K dalšímu snížení zpracování ropy došlo následkem závažné 
poruchy v kralupské rafinerii na jednotce FCC v květnu 2016. Provoz rafinerií dosáhl maximálního výkonu v posledních 
dvou měsících roku 2016 po najetí kralupské rafinerie a zprovoznění zrekonstruované etylenové jednotky v Litvínově. 

I přes absenci dodávek do petrochemie jako významného odbytiště části rafinérské výroby, se úspěšně podařilo udržet 
litvínovskou rafinerii v provozu až do najetí etylenové jednotky na podzim 2016. Po odstavení kralupské rafinerie z 
důvodu havárie na jednotce FCC, fungovala kralupská rafinerie jako logistický a výdejní terminál rafinérských výrobků. 

V březnu 2016 proběhla plánovaná velká zarážka v rafinerii Litvínov v délce přibližně jednoho měsíce. Najíždění 
litvínovské rafinerie po proběhlé zarážce do plného provozu bylo delší z důvodu požáru na jednotce vakuové destilace, 
ke kterému došlo při dokončovacích zarážkových pracích. Na konci srpna 2016 proběhla v litvínovské rafinerii plánovaná 
výměna katalyzátoru na jedné z jednotek hydrogenace plynového oleje. Plánovaná výměna katalyzátoru na jednotce 
hydrogenace plynového oleje a regenerace reformingu v Kralupech proběhla těsně před najetím rafinerie v září 2016.  
V termínu listopad/prosinec 2016 proběhlo v Litvínově plánované odstavení jednotky visbreakingu za účelem 
pravidelného čištění. 

V roce 2016 byl proveden provozní test hydrogenace rostlinných olejů na jedné z hydrokrakovacích komor, aby se 
potvrdila schopnost výroby biopaliv druhé generace.  

Dceřiná společnost Paramo v roce 2016 pokračovala v rozvoji výroby mazacích olejů a asfaltů. Výroba základových a 
mazacích olejů sídlí v závodě v Kolíně. Výroba maziv je založena na hydrogenátech z Unipetrolu RPA, které se dále 
zpracovávají a smíchávají až do finální výroby motorových olejů všech výkonnostních kategorií, převodových olejů, 
hydraulických a ostatních průmyslových olejů. Výroba procesních olejů pro gumárenský průmysl, speciálních 
průmyslových olejů a kapalin, asfaltů a asfaltových výrobků probíhá v závodě v Pardubicích. Paramo se zabývá výrobou 
širokého sortimentu průmyslových asfaltových produktů určených především pro stavební účely a speciálních tvrdých 
silničních asfaltových výrobků. Paramo dále poskytovalo skladování a expediční služby pro diesel a benzín, pro Unipetrol 
RPA a Správu státních hmotných rezerv České republiky (SSHR). 

Spolana je jediným výrobcem PVC a kaprolaktamu v České republice. Provozuje dvě výrobní jednotky – výrobní 
jednotku PVC a výrobní jednotku Kaprolaktam. Hlavními produkty výrobní jednotky PVC jsou polyvinylchlorid a hydroxid 
sodný. Jednotka Kaprolaktam vyrábí kaprolaktam, síran amonný a kyselinu sírovou. Výroba PVC a hydroxidu sodného 
byla v roce 2016 ovlivněna nedostatkem etylenu v důsledku havárie na etylenové jednotce v Litvínově v srpnu 2015. 
Vzhledem k situaci na trhu a složité přepravě byly náhradní dodávky etylenu realizovány pouze omezené. Od října 2016 
byly v plném rozsahu obnoveny dodávky etylenu z Litvínova a následně se obnovila výroba PVC a hydroxidu sodného. 

  



Postavení na trhu a prodej  

Rafinérský business 

Vývoj na trhu 

Na základě posledních dostupných dat rostla na českém trhu s pohonnými hmotami spotřeba zejména dvou hlavních 
kategorií produktů: automobilového benzínu a motorové nafty. Společnost však pozorovala mnohem vyšší tempo 
spotřeby u motorové nafty než u automobilového benzínu, což odráží všeobecný trend v EU. 

Postavení na trhu 

I přes souběžné omezení výrobních kapacit rafinerií v Kralupech i Litvínově se společnost snažila si udržet svůj dřívější 
podíl na trhu. Z toho důvodu rozšířila své obchodní aktivity a nahradila tak paliva z vlastní výroby jejich dovozem, 
zejména od ostatních společností za skupiny ORLEN. Díky výše uvedené spolupráci si společnost udržela svůj tržní 
podíl nezměněný a zároveň zajistila řádné dodávky paliv pro český trh. 

Prodejní objemy rafinérských produktů včetně maloobchodního segmentu (síť čerpacích stanic Benzina) 

tis. tun 2015 2016 

Celkové prodejní objemy rafinérských produktů, včetně maloobchodu 5 800 6 280 

Diesel, včetně maloobchodního segmentu 3 093 3 494 

Benzín, včetně maloobchodního segmentu 1 483 1 476 

Letecké palivo (JET) 179 121 

LPG 195 196 

Topné oleje 200 133 

Primární benzín 92 220 

Asfalty 354 329 

Maziva 35 33 

Další rafinérské produkty 169 278 

Prodeje pohonných hmot 

Prodej pohonných hmot na domácím i zahraničním trhu byl ovlivněn omezenou výrobou rafinerií, a proto byl veškerý 
rozvoj obchodu pozastaven až do obnovení výroby a stabilizace dodávek ve čtvrtém čtvrtletí 2016. Navzdory omezením 
výroby společnost úspěšně zahájila obchodní aktivity své maďarské společnosti založené již v roce 2015. Další rozvoj 
obchodu se plánuje na rok 2017 na základě přepracované velkoobchodní strategie. 

Prodej ostatních rafinérských produktů 

Prodeje ostatních rafinérských produktů byly uzpůsobeny modifikovanému výrobním režimu rafinérií během období 
oprav, jenž významně změnil portfolio nabízených produktů. Celkové prodejní objemy ostatních rafinérských produktů 
vzrostly v porovnání s rokem 2015 a to také vlivem prodeje vstupních surovin pro petrochemickou výrobu, které 
vzhledem k daným okolnostem společnost nebyla schopna zpracovávat na etylenové jednotce. 

Postavení na trhu a prodeje společnosti Paramo 

Paramo je lídrem na českém trhu, co se týče prodeje olejů a asfaltových produktů, s tržním podílem přesahujícím 35 %. 
Více než 60 % produkce Parama se vyváží, zejména základové a procesní oleje. 

Paramo vyrábí široký sortiment olejů pro automobilový průmysl a speciální průmyslové použití a rozšiřuje vlastní 
produkci o nové nejmodernější generace olejů na základě výsledků interního výzkumu, který zaměstnává špičkové 
laboratoře i odborníky. 



Paramo pokračovalo v dodávkách procesních olejů do skupiny Continental, která prodloužila spolupráci i na rok 2017, 
stejně jako další společnosti z oblasti gumárenského průmyslu. Pokračovala spolupráce s výrobci aditiv a také s novými 
zahraničními zákazníky při obchodování širokého sortimentu základových olejů skupin I, II a III. 

Hotové oleje a maziva byly vyváženy do 26 zemí. Hlavním exportním trhem je Slovensko, kde Paramo zastupuje 
společnost Unipetrol Slovakia. Paramo si vybudovalo silnou pozici také v Německu, Maďarsku a státech bývalé 
Jugoslávie. Rovněž se mu podařilo rozvinout a zvýšit prodeje na trzích ve východní Evropě. 

Petrochemický business 

Celkové prodeje petrochemických produktů významně ovlivnila pokračující odstávka etylenové jednotky v důsledku 
nehody na zařízení z poloviny srpna roku 2015. Polymerové jednotky vyráběly pouze omezeně a jednotka PE2 byla 
odstavena úplně. Plná výroba etylenové jednotky a polymerových jednotek byla obnovena v říjnu. Celkové prodejní 
objemy dosáhly úrovně 1 069 tisíc tun, což je proti roku 2015 o 26 % méně. 

Prodejní objemy petrochemických produktů 

tis. tun 2015 2016 

Celkové prodejní objemy petrochemických produktů 1 445 1 069 

Etylen 107 45 

Benzen 145 36 

Propylen 36 6 

Čpavek 230 188 

C4 frakce 51 16 

Butadien 49 44 

Polyetylen 255 104 

Polypropylen 227 141 

Další petrochemické produkty 345 489 

Olefiny a chemikálie 

Hlavním předmětem podnikání Jednotky Monomery a chemikálie je prodej produktů etylenové jednotky a čpavku. Mezi 
nejvýznamnější produkty etylenové jednotky patří etylen, propylen, C4 frakce a benzen. Prodej produktů zásadně 
ovlivnilo odstavení etylenové jednotky, které následovalo po mimořádné události v srpnu 2015. Následně vydané 
oznámení o události vyšší moci, které se vztahovalo na dodávky veškerých produktů etylenové jednotky, zůstalo v 
platnosti až do listopadu 2016. Tato situace znamenala úplné zastavení prodejů produktů etylenové jednotky až do 
čtvrtého čtvrtletí 2016. Obnovené dodávky produktů směřovaly téměř výhradně k tradičním dlouhodobým strategickým 
odběratelům nebo byly dále zpracovány ve výrobnách Unipetrolu RPA.  

Výrobu čpavku mimořádná událost neovlivnila, prodeje se pohybovaly na obdobné úrovni jako v předchozích letech. 
Díky existenci dlouhodobé smlouvy uzavřené s největším tuzemským výrobcem hnojiv se neměnilo ani teritoriální 
rozdělení prodejů. Převážná většina čpavku vyrobeného v Unipetrolu RPA skončila, stejně jako v předchozích letech, na 
tuzemském trhu. 

V popředí zájmu zůstal také prodej vysoce vodivých sazí Chezacarb AC, které se používají především k úpravě 
elektromagnetických vlastností, elektrické a tepelné vodivosti plastů, nátěrových hmot a pryží, k pigmentaci barev a laků 
a k barvení plastů a pryží. Své uplatnění nacházejí v environmentální oblasti jako sorbenty. V porovnání s předchozími 
roky se objem prodaných sazí zvýšil a přesáhl hranici 2 000 tun. Důvodem byla velká poptávká, především z Asie. Vedle 
stabilního trhu v Číně a Koreji rostly především prodeje do Japonska. Více sazí směřovalo také na trhy v USA. 

  



Polyolefiny 

Společnost Unipetrol RPA je exkluzivním producentem polyolefinů v České republice a významným dodavatelem na 
středoevropském a západoevropském trhu. Výrobní kapacita polyolefinů společnosti zaujímá na evropském trhu 4 %, 
přičemž výrobní kapacita vysokohustotního polyetylenu představuje 5% podíl a výrobní kapacita polypropylenu 3% podíl 
na celkových evropských kapacitách. 

Unipetrol je tradičně předním hráčem na domácím trhu v oblasti polyolefinů. Třicet procent vysokohustotního polyetylenu 
nachází uplatnění v tuzemsku. Vzhledem k významně převyšující výrobě oproti tuzemské poptávce po tomto typu 
polyetylenu je zbývající část vyvezena do zahraničí. Podobná situace je i u polypropylenu, kdy podíl vývozu mimo 
domácí trh představuje 50 % celkové produkce polypropylenu. 

Pro Unipetrol jsou klíčovými trhy na poli polyolefinů Česká republika a západní Evropa. Z evropských trhů je to region  
D-A-CH, ve kterém Unipetrol při prodeji využívá služeb dceřiné společnosti Unipetrol Deutschland. V minulém roce byl 
podíl na trhu s polyolefiny ovlivněn nehodou na etylenové jednotce z poloviny srpna 2015, přičemž nehoda měla 
významný dopad na produkci HDPE i PP a také na portfolio produktů, a to až do poloviny roku 2016. Kvůli omezené 
dostupnosti etylenu a propylenu musela společnost přerušit výrobu na jedné polyetylenové jednotce (PE2) a významně 
omezit výrobní portfolio polypropylenu. Z tohoto důvodu nebyly k dispozici typy polyetylenu pro výrobu vstřikovaných 
produktů a sortiment blokových a tzv. random kopolymerů polypropylenu. Kvůli těmto omezením společnost přišla o část 
podílu na domácím trhu a částečně též o tržní podíly na ostatních evropských trzích. 

V průběhu roku byla celková situace na evropském trhu stále příznivě nakloněná evropským výrobcům, a to i přes 
postupně klesající petrochemické marže, které však i nadále zůstaly na vysoké úrovni. Zdravá hospodářská situace v 
Evropě dala vzniknout masivní poptávce z většiny segmentů. 

Vezmeme-li v úvahu dostupnost výrobních jednotek, byl z pohledu evropského trhu rok 2016 výrazně lepší. Ve srovnání 
s extrémním rokem 2015 byla strana nabídky podstatně stabilnější. Rovnováha na evropském trhu byla zachována i díky 
zvýšenému dovozu. 

Celkové prodeje polyolefinů byly v roce 2016 ovlivněny opravou etylenové jednotky, která pokračovala až do srpna 2016. 
S postupným najížděním etylenové jednotky byl v říjnu obnoven provoz také na polypropylenové jednotce a na obou 
jednotkách polyetylenu. V důsledku toho byly objemy prodejů v prvních 10 měsících na výrazně nižší úrovni, a to z 
důvodu omezené dostupnosti vstupních surovin (HDPE na úrovni 30 % a PP na úrovni 50 % ve srovnání s běžným 
provozem předchozích let). Během listopadu a prosince dosáhla výroba standardní úrovně a podle toho se zvýšily i 
prodejní objemy. Celkový objem prodeje dosáhl v roce 2016 úrovně 245 kt (104 kt v případě HDPE a 141 kt v případě 
PP). 

Postavení na trhu a prodeje společnosti Spolana 

Polyvinylchlorid (ochranná známka Neralit) se vyrábí a prodává ve čtyřech modifikacích a používá se pro výrobky z 
měkčených a neměkčených plastových směsí. Konečné výrobky se používají např. pro obaly, ve stavebnictví, pro výrobu 
zákaznického zboží atd. Prodeje PVC byly ovlivněny výše zmíněným nedostatkem etylenu, a proto byla společnost 
schopna uspokojit poptávku jen částečně. Návrat na trh po obnovení dodávek etylenu byl zpomalen sezónním efektem, 
při kterém poptávka ze sektoru stavebnictví se začátkem zimy klesá.  

Hydroxid sodný se vyrábí jako vedlejší produkt s polyvinylchloridem, a jeho prodeje byly tudíž postiženy nedostatkem 
etylenu stejnou měrou. Aby Spolana pokryla potřeby hlavních odběratelů, určité množství hydroxidu sodného dovážela. 
Hydroxid sodný se používá v řadě výrobních procesů – např. při výrobě papíru a celulózy, umělých vláken a v 
potravinářském průmyslu. Vzhledem ke značným nákladům na dopravu se tento produkt prodává pouze v České 
republice a v sousedních zemích.   

Kaprolaktam je základní surovinou pro výrobu umělého vlákna polyamide 6 (PA6), který se používá v textilním nebo 
plastikářském průmyslu. Trh s kaprolaktamem ovlivnila v roce 2015 klesající poptávka v Číně, což postihlo také evropský 
trh. V průběhu roku 2016 se situace postupně stabilizovala, a to díky zvýšení poptávky z Asie, což mělo pozitivní dopad i 
na Evropu. Postupný růst se očekává i v roce 2017.  

Síran amonný (ochranná známka Spolsan) je průmyslové hnojivo, které vzniká jako vedlejší produkt při výrobě 
kaprolaktamu a využívá se samostatně nebo ve směsích hnojiv. Jeho prodej je sezónní, ale v dlouhodobém horizontu je 
relativně stabilní. Prodané objemy byly v roce 2016 ovlivněny poklesem trhu s hnojivy v Evropě, a to zejména v první 
polovině roku. 

  



Očekávaný vývoj v roce 2017 

Rafinérský business 

Přetrvávající přebytek nabídky ropy nad její poptávkou a oživující těžba ropy z břidlic v USA budou udržovat cenu této 
komodity na relativně nízkých úrovních i v roce 2017. Cena ropy by v roce 2017 neměla růst výrazně nad současnou 
úroveň kolem 55 dolarů za barel. K vyrovnání nabídky a poptávky by podle odhadů mělo dojít v posledním čtvrtletí roku 
2017 a rok 2018 by měl být prvním rokem s mírně deficitní bilancí. Celosvětově vysoký stav zásob ropy a ropných 
destilátů by však měl mírnit potenciál růstu cen ropy i v roce 2018. Relativně nízká cenová hladina ropy spolu s růstem 
spotřeby bude podporovat rafinérské marže i v roce 2017. 

Skupina Unipetrol se zaměří na zvyšování efektivity a provozní dokonalosti napříč všemi segmenty. Cílem, který stojí 
před celou Skupinou, je zabezpečit dlouhodobý růst prospěšný pro všechny zainteresované strany. Hlavními úkoly pro 
rok 2017 jsou zajištění hladkého průběhu výstavby nové polyetylenové jednotky (PE3) a plynulého přejímání čerpacích 
stanic v České republice na základě dohody uzavřené se společností OMV. Skupina bude i nadále investovat do synergií 
mezi rafinérským a petrochemickým businessem, jež budou představovat klíčovou konkurenční výhodu. 

Strategie budoucího vývoje dceřiné společnosti Paramo bude založena na následujících pilířích - výroba a prodej 
mazacích olejů podporované rozsáhlými marketingovými aktivitami, výroba a prodej asfaltu a asfaltových výrobků, 
neustálé zvyšování energetické efektivity a výkonnosti výroby a další rozvoj produktů. Paramo získává konkurenční 
výhodu prostřednictvím nabídky služeb, které doplňují prodej výrobků – mísení pro třetí osoby, provoz terminálů pro 
pohonné hmoty, výměny a filtrační služby spojené s prodejem olejů konečným průmyslovým odběratelům a řízení stavu 
kapalin. 

Petrochemický business 

Olefiny a chemikálie 

Stejně jako v předchozích letech, i pro další vývoj bude klíčová hladina cen ropy a primárního benzínu. Všeobecně se 
očekává, že ceny ropy Brent by se neměly vrátit pod 50 USD za barel, zároveň se však v průběhu roku 2017 neočekává 
jejich růst nad 60 USD za barel. S vyšší těžbou ropy se počítá u zemí mimo OPEC, viditelné by to mělo být především v 
USA, kde vyšší ceny ropy povedou k posílení investic do její těžby z břidlicových ložisek. Nízké ceny ropy totiž 
významně omezily investice do její těžby a nyní bude zapotřebí znovu investovat, aby se zajistila dlouhodobá stabilita 
sektoru. Na výši poptávky bude mít také vliv přetrvávající snaha Číny nahrazovat produkci z uhlí zpracováním levné 
ropy, kterou dováží především z Afriky a ze Středního východu. Relativně nízké ceny surovin by měly pomoci udržet 
konkurenceschopnost některých evropských derivátů na exportních trzích. Petrochemické marže by měly kvůli 
očekávanému růstu většiny petrochemických produktů zůstat relativně vysoké, neměly by však dosahovat hodnot z let 
2015 a 2016. 

Začátek roku by měl být ve znamení vysokého vytížení evropských etylenových jednotek, jejichž provozovatelé se budou 
připravovat na řadu plánovaných odstávek, které by měly začít v březnu. Úroveň poptávky by měla být relativně dobrá, 
nic na tom nezmění ani spekulativní nákupy monomerů, které se objevily v průběhu čtvrtého čtvrtletí 2016. Z cenového 
hlediska by měl evropský trh zůstat zpočátku neatraktivní pro exporty, které by měly směřovat do Asie, především do 
Číny. Menší dostupnost etylenu společně s očekávaným růstem cen surovin by tak měla podpořit ceny minimálně v první 
polovině roku 2017. Druhá polovina bude pravděpodobně ovlivněna dostupností etylenu z nových kapacit, které by měly 
být uvedeny do provozu v USA. K větší dostupnosti etylenu by mělo přispět také krakování lehčích surovin na některých 
evropských jednotkách. Evropský trh s propylenem by měl být v průběhu roku 2017 relativně vyrovnaný. Je možné, že 
dokonce nastane převis poptávky. Opačná situace by měla nastat v USA a Asii, kde se kvůli uvedení nových kapacit do 
provozu očekává spíše převis nabídky. Dodávky z těchto teritorií by mohly v budoucnu pomoci vyrovnat deficitní trh v 
Evropě.  

Očekávaný růst cen v Asii a USA souběžně s napjatým evropským trhem povede k růstu cen také na evropském 
kontinentu. Ten by měl být mnohem významnější než růst cen surovin a měl by mít negativní vliv na výrobu v 
navazujících sektorech, které pravděpodobně nebudou schopné promítnout cenový růst u benzenu do cen derivátů. 
Vysoké ceny benzenu však budou dlouhodoběji neudržitelné a očekává se, že k jejich významnému poklesu dojde 
nejpozději na začátku druhého čtvrtletí. Následný cenový vývoj by již neměl vykazovat příliš vysokou volatilitu. Obecně 
bude situace na evropském trhu záviset především na schopnosti absorbovat importy. Vzhledem k tomu, že většina 
potřeb evropských zpracovatelů by měla být pokryta dlouhodobými kontrakty a část dopředu nakontraktovanými importy, 
očekává se nižší aktivita na spotovém trhu. Do Evropy by mohl nově směřovat také produkt z nových kapacit v Indii a na 
Středním východě. To by mohlo zlepšit dostupnost benzenu na evropském trhu, který se v minulých letech musel často 
potýkat s nedostatkem tohoto produktu.  

  



Růst cen čpavku, který před koncem roku 2016 nastartovalo až významné omezení výrobních kapacit klíčových hráčů, 
by měl pokračovat také v roce 2017. Úroveň poptávky by měla být vyšší, neměla by se opakovat situace z roku 2016. 
Návrat na cenovou hladinu z předchozích let však bude spíše pozvolný. Trh se bude muset vypořádat s nárůstem 
nových kapacit, který by měl být vyšší než očekávaný růst úrovně poptávky. Významnou podporu tak nepřinese ani 
očekávané snížení čpavkových kapacit v Číně. V lepší kondici by měl být trh s hnojivy, kromě zlepšené politické a 
ekonomické situace v některých rozvojových zemích se očekává také příznivější počasí. 

Polyolefiny 

Z pohledu výrobců polyolefinů by měla být minimálně první polovina roku 2017 stabilní, plánované odstávky výrobních 
jednotek by měly udržet trhy PE i PP v relativní rovnováze a zamezit poklesu cen. Nižší úroveň evropských cen a slabé 
euro vůči americkému dolaru by měly činit evropský trh méně atraktivní pro exportéry, kteří se budou snažit umís tit 
produkt do teritorií s vyššími cenami. Klíčové pro trh s PE bude navýšení výrobních kapacit v USA a Číně v průběhu roku 
2017. S významným nárůstem kapacit se počítá také na Středním východě a v Indii. Vzhledem k očekávanému slabšímu 
růstu poptávky by se tak měl trh HDPE začít potýkat s přebytkem produktu. To povede k nižšímu vytížení výrobních 
jednotek a k tlaku na pokles cen. Problémem by mohl být především přebytek produktu z USA, který bude muset být 
exportován. Nejvýznamnějším odbytištěm pro produkt z USA by měla zůstat Asie, především Čína, avšak vliv na situaci 
bude mít případné zavedení cel jako reakce na kroky USA vůči obchodování s Čínou. PE z USA by pak ve větší míře 
směřoval do Evropy a ostatních částí Asie. V obdobné pozici by měl být také trh s PP. Ačkoliv na evropském trhu s 
propylenem by se mohlo objevit určité napětí, světová nabídka PP bude spíše v převisu, rozhodně však v menší míře 
než u PE. Zpracovatelé by se tak neměli znovu dostat do obdobné situace jako v roce 2015, kdy kvůli velmi omezené 
nabídce stáli před rozhodnutím koupit produkt za jakoukoliv cenu, nebo odstavit výrobu. 

Spolana 

Strategie budoucího vývoje Spolany bude založena na pokračování provozu stávajících výrobních linek s postupnou 
modernizací a úpravami podle regulatorních požadavků. Plně obnoveny budou výroba a prodeje polyvinylchloridu. 
Výstavba nové výrobní linky umožňující zavedení nového produktu SPOLSAN G bude dokončena v roce 2017. Výroba 
chlóru pomocí rtuťové elektrolýzy bude podle platných předpisů ukončena v roce 2017. Produkce polyvinilchloridu 
z meziproduktu EDC prozatím nahradí stávajícící výrobu. V roce 2017 budou pokračovat analýzy dalších potenciálních 
možností. Na začátku roku 2017 začala příprava výstavby nového zdroje výroby elektřiny. Společnost plánuje dále 
pokračovat ve spolupráci s okolními obcemi při výstavbě protipovodňových zábran. Proběhne analýza jak naložit s 
nevyužívaným majetkem. Společnost přijímá opatření ke stabilizaci v oblasti zaměstnanosti a náborového procesu. 
Budou posíleny školící programy, sdílení odborných znalostí a prosazování nejlepších postupů. Spolana bude také 
pokračovat v integraci se zbytkem skupiny Unipetrol po její akvizici v roce 2016.  



Maloobchodní segment 

Finanční výsledek maloobchodního segmentu 

mil. Kč 2015 2016 

EBITDA LIFO 829 957 

EBITDA 829 957 

EBIT LIFO 501 639 

EBIT 501 639 

Poznámka: Finanční výsledky maloobchodního segmentu zahrnují odštěpný závod UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod (síť čerpacích 
stanic) a společnost PETROTRANS, s.r.o. (silniční přepravce pohonných hmot). 

Významné události v roce 2016 

 Do konce roku převzato 20 čerpacích stanic od společnosti OMV 

 Otevřeno pět zcela nových čerpacích stanic pod značkou BENZINA 

 Implementace nového konceptu kávy v celé síti Benzina a instalace nových kávovarů na více než 200 stanicích 

 Na 30 čerpacích stanicích byla rozšířena nabídka paliv VERVA, na 11 čerpacích stanicích byl ve spolupráci s 
partnery zaveden produkt CNG 

 Benzina YouTube kanál dosáhl více než 6,5 milionu zhlédnutí   

 Výrazný vzestup značek Benziny v povědomí a spokojenosti 

 Zavedení nové předplacené slevové karty Tank Karta EASY 

Externí prostředí 

Po celý rok 2016 působily na spotřebu pohonných hmot v České republice faktory jak makroekonomického, tak i 
technického charakteru. Mezi makroekonomické faktory patřily růst HDP, nízká míra nezaměstnanosti, výkony celé řady 
odvětví náročných na spotřebu nafty a také vyšší ochota domácností utrácet, projevující se i ve vyšší poptávce po 
automobilových benzínech. Mezi faktory technického charakteru patřily obměna vozového parku z benzínových verzí 
směrem k dieselovým motorům s nižší spotřebou a rovněž fakt, že nové automobily uváděné na trh v benzínovém 
provedení vykazují nižší spotřebu. 

Kategorie daňových úniků a dopadů v celém portfoliu negativních vlivů do příjmových kapitol státního rozpočtu, 
ekonomiky firem a konkurenčního prostředí přijetím řady opatření ke zlepšení této situace na trhu v ČR se výrazně 
snížila. Tato opatření byla schválena v nové legislativě a účinně působila i po celý rok 2016. Nová legislativa a další 
kontrolní systémy tak výrazně přispěly ke zlepšení soutěžního prostředí v podnikání s pohonnými hmotami. 

V roce 2016 došlo k utlumení zájmu o alternativní kapalná paliva s vysokým přídavkem biosložky (E 85, B 30, B 100) z 
důvodu snížení jejich daňového zvýhodnění. 

Výrazný nástup byl zaznamenán i u plynné alternativy CNG. Vedle zvýšeného počtu automobilů se zvýšil i počet 
čerpacích stanic s nabídkou CNG. Tato alternativa je daňově podporována. 

Uvedený přehled faktorů byl rozhodující pro vývoj poptávky po pohonných hmotách na domácím trhu v roce 2016, jenž 
byl ve srovnání s rokem 2015 charakterizován nárůstem spotřeby automobilových benzinů o 2 % a nárůstem spotřeby 
motorové nafty o 5 %. Zatím vyšší nárůsty spotřeby fosilních paliv determinují všechny ostatní daňově zvýhodněné 
alternativy. 

K 31. prosinci 2016 bylo v České republice 6 992 čerpacích stanic, z toho 2 428 neveřejných, 658 s vymezeným 
přístupem a 3 906 veřejných. 

Postavení na trhu a prodej 

Postavení na trhu 

Unipetrol RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod, provozoval v roce 2016 největší sítě čerpacích stanic v České 
republice. K 31. prosinci 2016 čítala 363 čerpacích stanic s širokou nabídkou aditivovaných pohonných hmot, vybraný 



segment čerpacích stanic nabízí kolekci prémiových paliv VERVA a dále široký sortiment dalšího zboží, občerstvení a 
služeb. Tato síť byla především v letech 2006–2010 postupně zrekonstruována a zmodernizována a v současné době se 
profiluje do třech segmentů – prémiového, jehož reprezentantem na tuzemském trhu jsou čerpací stanice BENZINA 
Plus, standardního portfolia čerpacích stanic BENZINA a bezobslužného segmentu stanic pod značkou Expres 24. 

Tržní podíl Benziny v roce 2016 oproti roku 2015 vzrostl z 16 % na 17,6 % (odhad společnosti dle dat Českého 
statistického úřadu k říjnu 2016). 

Prodej pohonných hmot 

Klíčovou aktivitou Benziny je prodej pohonných hmot a ostatního zboží a služeb na čerpacích stanicích. Struktura 
prodeje potvrdila dlouhodobý trend vyššího podílu dieselových paliv, který pokračoval i v roce 2016. 

Struktura prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích (%) 

 2015 2016 

Automobilové benzíny 35 36 

Diesel 65 64 

Celkový prodej motorové nafty v rámci sítě Benzina vykázal za rok 2016 v porovnání s rokem 2015 nárůst o 14,1 %. V 
sortimentu prodávaných druhů naft se na tomto růstu podílely jak standardní aditivovaná nafta TOP Q (+12,8 %), tak 
prémiová nafta VERVA (+27,5 %). 

Celkový prodej automobilových benzínů zaznamenal oproti roku 2015 nárůst o 14,5 %. Nosným druhem zůstává 
automobilový benzín Natural 95, který tvořil 92 % z celkové skladby prodávaných automobilových benzínů a vykázal 
meziroční nárůst o 12 %. Prodej vysokooktanového prémiového benzínu VERVA 100 se meziročně zvýšil o 54 %. Od 
jeho zavedení v roce 2006 jeho podíl rostl. V roce 2016 dosáhl na celkovém prodeji automobilových benzínů podílu  
7,7 %.  

V rámci celostátního monitoringu kvality prodávaných paliv u veřejných sítí prováděného Českou obchodní inspekcí a 
zveřejňování těchto výsledků ze strany ČOI měla síť čerpacích stanic Benzina pouze jednu drobnou neshodu u 
motorové nafty. Všechna kontrolovaná prémiová paliva byla v pořádku. V rámci interního programu „Pečeť kvality“ 
nezávislá akreditovaná laboratoř v síti Benzina zkontrolovala 1 821 vzorků a 99,5 % bylo bez závad.  

Kombinace dosažených nárůstů prodejů pohonných hmot na čerpacích stanicích v roce 2016, včetně zvýšení podílu 
prémiových paliv s vyšší přidanou hodnotou, ve vazbě na pokles cenové hladiny všech prodávaných druhů paliv, 
obchodní politiku, marketingovou podporu a úsporu provozních nákladů výrazně přispěla k velmi dobrému finančnímu 
výsledku maloobchodního segmentu. Pozitivní vliv na dosažené výsledky mělo i zlepšení soutěžního tržního prostředí a 
příznivé působení makroekonomických faktorů na poptávku jak po automobilových benzínech, tak i motorové naftě. 
Velká konkurence na maloobchodním trhu byla i v roce 2016 ovlivněna vysokým počtem čerpacích stanic v ČR. 

Prodej v rámci nepalivového segmentu 

Celkové tržby z prodejů v rámci nepalivového segmentu v roce 2016 oproti roku 2015 výrazně stouply o 13,5 %. Vyšší 
dynamika byla zaznamenána v rámci sub-segmentu gastronomie, jehož tržby meziročně vzrostly o 28,2 %. K tomuto 
pozitivnímu vývoji přispělo především rozšíření konceptu rychlého občerstvení v provozovnách Stop Cafe, kde si 
zákazníci mohou dopřát kvalitní kávu, párek v rohlíku, čerstvé sendviče a teplá jídla. 

  



Očekávaný vývoj v roce 2017 

V současných ekonomických podmínkách eurozóny a ekonomických reforem v České republice, zejména pak přijímání 
prorůstových opatření českou vládou, lze očekávat další růst české ekonomiky. Ten bude mít pozitivní dopad na růst 
poptávky po pohonných hmotách na domácím trhu, a to především prostřednictvím zvýšených výkonů odvětví náročných 
na spotřebu motorové nafty. Své trvalé místo na trhu bude dále upevňovat daňově zvýhodněné CNG. Nová daňová 
legislativa pro vysoce koncentrovaná biopaliva výrazně sníží poptávku, která se přesune ve prospěch standardních 
fosilních paliv. V silném konkurenčním prostředí trhu čerpacích stanic bude i v tomto roce vyvíjen vysoký tlak na 
ziskovou marži z paliv.   

Očekává se schválení nové, přísnější legislativy pro spravedlivé a kontrolované podnikání v oblasti čerpacích stanic a 
prodeje paliv novelou zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích včetně harmonizace evropské legislativy v 
infrastruktuře alternativních paliv, která bude v příštích letech dále působit na výraznější omezení nekalých praktik v 
tomto sektoru. Kategorie čerpacích stanic nevyhovující legislativním podmínkám by měly být z trhu postupně vytěsněny 
ve prospěch seriózních tržních hráčů. Podle vývoje ekologické legislativy a stanovení hladiny závaznosti snížení emisí 
CO2 fosilních paliv v roce 2017 se bude odvíjet sortiment automobilových benzinů i motorové nafty z pohledu obsahu 
biosložky s nižší emisní stopou v letech 2017–2020. Dále lze očekávat další rozšiřování nabídky aditivovaných druhů 
fosilních paliv, alternativ jako CNG či rychlodobíjecích stanic pro elektromobily na čerpacích stanicích. Zbývající volný 
prostor na trhu bude využit kategorií bezobslužných a nízkonákladových čerpacích stanic. 

Prioritami značky Benzina v rámci přijaté Strategie 2013–2017 zůstává nárůst tržního podílu v prodeji paliv, zvýšení 
průměrné výtoče na čerpacích stanicích a také zvýšení prodejů nepalivového segmentu včetně rozšíření a sjednocení 
nabídky občerstvení. Benzina bude také usilovat o další posílení důvěry zákazníků.  

Podle vývoje trhu, stavu modernizace vozového parku a nových technologií spalování paliv v automobilech bude na 
čerpacích stanicích pokračovat rozšiřování nabídky palivového sortimentu o prémiové druhy paliv, CNG a ekologickou 
provozní kapalinu Ad Blue.  



Investice 

Investice v segmentu downstream byly v roce 2016 ovlivněny mimořádnou událostí, k níž došlo v srpnu 2015 na 
etylenové jednotce, a s tím souvisejí investice do oprav této jednotky a výstavby jejích nových pecí. Další mimořádná 
událost se odehrála v květnu 2016 v kralupské rafinérii na jednotce FCC, která si také vyžádala značnou část investic. 
Největší investiční akcí realizovanou v roce 2016 byla výstavba nové polyetylenové jednotky PE3, která byla zahájena již 
v roce 2015, ale v roce 2016 se veškeré práce naplno rozběhly na jednotce samotné. V roce 2016 se také uskutečnila 
plánovaná odstávka v Chemparku v Litvínově. 

Ostatní investice byly zaměřené zejména na zachování provozní spolehlivosti, bezpečnosti, plnění legislativních 
požadavků v oblasti životního prostředí a zvýšení efektivnosti provozu, zejména energetické účinnosti. Další významné 
investiční projekty se zaměřovaly na renovaci elektrárny T700, ochranu životního prostředí, splnění nových legislativních 
požadavků v daňové oblasti. V roce 2016 byl dokončen projekt zvyšování kapacity u polypropylenové jednotky. 

V rámci maloobchodního segmentu se na investicích významně podílel nákup a rebranding čerpacích stanic, které 
Skupina odkoupila od společnosti OMV. Dokončena byla výstavba nové čerpací stanice v Osicích a Opavě a nové 
bezobslužné stanice v Poděbradech. V průběhu roku 2016 maloobchodní segment rovněž investoval do rozšíření 
konceptu provozoven občerstvení Stop Cafe a nákupu nových kávovarů. 

Investice v segmentu korporátní funkce směřovaly zejména do projektů dceřiné společnosti Unipetrol výzkumně 
vzdělávací centrum a IT projektů. Hlavní investice dceřiné společnosti Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum 
směřovaly do dokončení UniCRE (Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum) a do nákupu vybavení v rámci dotačního 
programu NPU (Národní program udržitelnosti). Základním cílem je zintenzivnění a zefektivnění výzkumu a vývoje v 
oblasti průmyslové chemie a ekologických technologií. 

Přehled kapitálových investic (CAPEX) skupiny Unipetrol podle investičních kategorií a obchodních segmentů v 
roce 2016 a plán pro rok 2017 (mil. Kč) 

Investiční kategorie/ 
Obchodní segment 

Downstream Maloobchod 
Korporátní 

funkce 
Celkem 
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Rozvoj 6 875 382 24 7 281 

Údržba/rekonstrukce 3 179 83 42 3 304 

Životní prostředí 175 3 0 178 

Bezpečnost práce 18 4 3 25 

Celkem 10 247 472 69 10 788 
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Rozvoj 4 940 568 178 5 686 

Údržba/rekonstrukce 2 562 108 96 2 766 

Životní prostředí 336 2 0 338 

Bezpečnost práce 469 2 40 511 

Celkem 8 307 680 314 9 301 



Výzkum a vývoj 

Výzkum a vývoj Unipetrolu je zaměřen na tři základní oblasti – plasty, petrochemie a rafinerie. Výzkum v oblasti plastů 
zajišťoval v roce 2016 odštěpný závod Polymer Institute Brno (PIB), petrochemický a rafinérský výzkum zajišťovala 
společnost Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. (UniCRE). Kromě uvedených institucí Unipetrol v roce 2016 
velmi úzce spolupracoval také s vysokými školami, zejména pak s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze 
(VŠCHT) a Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT). Výsledky výzkumu a vývoje jsou uplatňovány v rámci 
technické podpory výroby, tvorby jednotlivých strategií anebo přímo pro zavedení nových výrobků do výrobního portfolia. 

Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. se od 1. ledna 2016 přejmenoval na Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, 
a.s. (UniCRE). 

V roce 2016 UniCRE implementoval programy NPU (Národní program udržitelnosti) a CATPRO (Velké infrastruktury). 

Navázal či prohloubil spolupráci s akademickými pracovišti a s vysokými školami jak v ČR, tak v zahraničí. Výrazně se 
podílel na vzdělávání ve spolupráci s Univerzitním centrem VŠCHT Praha – Unipetrol v Litvínově poskytováním zázemí 
11 studentům v rámci programu „Pomocné vědecké síly“ a připravil témata pro bakalářské a magisterské práce. 
Pracoval se studenty středních škol, zajistil laboratorní cvičení studentů Univerzitního centra. 

UniCRE podal přihlášky projektů do grantů v programech TRIO, OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost), OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání), Horizont 2020 a rozvojového fondu 
Coal and Steel. 

V rámci své činnosti se podílel na podpoře VaVaI (Výzkum a Vývoj a Inovace) ve spolupráci s vládou, MPO, MŠMT a 
Ústeckým krajem (strategie restrukturalizace a typová opatření VVI). 

UniCRE je tak vnímán jako jeden z lídrů aplikovaného chemického výzkumu v ČR. 

Rafinérský business 

Výzkumné a vývojové práce v oblasti rafinérských technologií a produktů sledovaly dva hlavní směry – produkci 
motorových paliv a zpracování zbytkových frakcí. 

Legislativní tlak na snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování podílu obnovitelných surovin s sebou přináší nutnost 
výzkumu a vývoje uplatnění různých druhů obnovitelných zdrojů také v rafinérských technologiích. V roce 2016 byl za 
výzkumné, technologické a analytické podpory UniCRE úspěšně připraven a realizován provozní test hydrogenačního 
zpracování rostlinného oleje. Dále pokračoval průzkum potenciálních zdrojů využitelných obnovitelných surovin s cílem 
jejich implementace do výroby motorových paliv. Nedílnou součástí byl také vývoj a testování v oblasti odsiřování 
komponent paliv, jejich blendingu a aditivace. 

Konverze zbytkových frakcí je důležitým aspektem ekonomiky každé rafinerie, proto byla pozornost věnována jejímu 
dalšímu zvýšení s cílem vyšší produkce světlých produktů. Projekty se také věnovaly výrobě silničních asfaltů, které jsou 
základní surovinou pro stavbu silniční sítě. Byly zkoumány možnosti zvýšení trvanlivosti asfaltových pojiv a vylepšení 
jejich dalších vlastností, a to za pomoci moderních reologických a analytických metod. Předpokládané snižování limitů 
pro obsah síry v topných olejích omezí jejich uplatnění a přinese další tlak na alternativní využití zbytkových frakcí, proto 
byly zkoumány možnosti omezení a zkvalitnění jejich produkce. 

V oblasti projektů s veřejnou podporou pokračoval ve spolupráci s ČVUT Praha projekt, jehož hlavním cílem je recyklace 
odpadního materiálu z rekonstrukcí vozovek. Byly nalezeny cesty, jak využít tento materiál při výstavbě silniční sítě.  

Odborníci a specialisté UniCRE v rafinérské oblasti se také podíleli na výukovém programu VŠCHT Praha, a to jak při 
laboratorních pracích, tak při vedení bakalářských a diplomových prací. 

  



Petrochemický business 

Olefiny a chemikálie 

Dlouhodobé plány v oblasti petrochemie si kladou za cíl zkvalitnit portfolio produktů a zvýšit efektivitu výroby. 

V roce 2016 se zkoumaly možnosti zhodnocení lehkých uhlovodíků pocházejících z pyrolýzy a jejich využití pro výrobu 
nadouvadel. Dále se zkoumaly možnosti zhodnocení zbývajících nenasycených C5 uhlovodíků pomocí hydrogenačních 
postupů. 

Byly rozpracovány možnosti výroby čistých uhlovodíků z naftalenového koncentrátu. 

Výzkumné projekty byly rovněž orientovány na teoretické problémy pyrolýzy a hledání dalších možných cest využití jejích 
vedlejších produktů, dále pak na využití surovin z obnovitelných zdrojů v petrochemickém průmyslu, jakož i na hledání 
možností zefektivnění řízení a zlepšování ekonomiky petrochemických výrob využitím moderních instrumentálních 
analytických metod. 

Projekty řešené v rámci institucionálního financování UniCRE se zaměřily na problematiku selektivní dehydrogenace 
butanu a butenů na 1,3-butadien a využití kapalných produktů z pyrolýzy odpadních pneumatik. Jejich výsledky poskytují 
podklady pro založení výzkumných projektů. 

Pokračovalo se rovněž v realizaci rozvojových projektů zaměřených na ekonomické a ekologické využití použitých 
katalyzátorů a nemalý díl prací byl proveden v oblasti energetických úspor. 

Polyolefiny 

V oblasti polyolefinů Unipetrol rozvíjí svoje výrobní procesy a produkty. V roce 2016 byly výzkumné práce prováděné 
odštěpným závodem Polymer Institute Brno (PIB) zaměřeny na zajištění kvalitního propylenu pro výrobu polypropylenu, 
na optimalizaci výroby a zavedení nových katalytických systémů vyhovujících požadavkům REACH. 

Výzkum v oblasti polyetylenu se zaměřil na dva okruhy – přípravu laboratorních testovacích zařízení (polymeračních 
linek) pro novou INEOS slurry technologii, která se v současné době staví v areálu Záluží, a výběr vhodných 
katalytických systémů pro PE2 a PE3 jednotky tak, aby byly připraveny podklady pro inovaci polymerních typů 
vyráběných v současné době na PE2 jednotce. Další oblastí výzkumu bylo zahájení prací na vývoji vybraných typů 
matric, které jsou v současnosti vyráběny na PE1 jednotce a jejich ekvivalenty nejsou obsaženy v licenci INEOS. 
Vzhledem k požadavkům zákazníků na pokračování výroby těchto materiálů i po odstavení PE1 jednotky se tomuto 
vývoji věnuje značná pozornost.  

Příprava na novou výrobní technologii zahrnuje rovněž nutnost vývoje nových testovacích metod, neboť charakteristiky 
bimodálních typů polymerů jsou podstatně odlišné od standardních unimodálních polymerů. 

Byly připraveny podklady pro opětovné obnovení certifikace trubkového materiálu pro oblast Skandinávie a dle podkladů 
výzkumné skupiny PE z PIB byla připravena matrice, která úspěšně prošla testováním ve Švédsku a získala tak znovu 
certifikaci pro tento typ a v dané oblasti. 

V oblasti aditivace matric byl připraven zkušební vzorek vývojové receptury k provozním testům – nasazením této 
receptury do provozu dojde k významné úspoře nákladů.  

Výzkum v oblasti výroby polypropylenu byl v roce 2016 zacílen především na studium neftalátových katalyzátorů 
splňujících nařízení REACH a současně umožňujících zvýšení výroby polypropylenu. V období dlouhodobého odstavení 
etylenové jednotky v Litvínově a výrobny FCC v Kralupech se prováděly rozbory propylenu z externích zdrojů a vhodné 
byly doporučeny ke zpracování na výrobu polypropylenu. Zpracovaly se technické podklady pro novou jednotku čištění 
propylenu z externích zdrojů. Rovněž se zkoumaly nové možnosti přípravy kopolymerů polypropylenu s vyššími  užitnými 
vlastnostmi a inovace stávajících typů polymerů s cílem snížit provozní náklady. 

Výzkumné práce se též zaměřily na oblast aditivačních receptur pro polymerní výrobky a výzkum v oblasti 
aditivace/stabilizace vyrobeného polymerního materiálu. 

V rámci výzkumných projektů se řešila také problematika výroby polypropylenu a polyetylenu. Pracovalo se na 
projektech spojených s podporou výroby, kde oddělení technologie polyetylenu a technologie polypropylenu odštěpného 
závodu PIB společně s výrobním týmem polyolefiny Unipetrolu RPA pracovaly na zlepšení výrobního procesu a 
odstranění úzkých míst technologie. 

Polymer Institute Brno mimo výzkumné práce zajišťoval pro Unipetrol RPA specializovaný technický servis 
prostřednictvím zákaznické podpory. 

Ve společném projektu se v roce 2016 řešily možnosti použití vysoce elektrovodivých sazí Chezacarb jako plniva do 
polymerních materiálů produkovaných v Unipetrolu RPA. Výzkumné práce PIB se dále zaměřily na optimalizaci 
stabilizačních receptur kompozitů s Chezacarbem eliminující účinek kontaminace sazí přechodovými kovy a na 
kompozity Chezacarbu s inženýrskými plasty. Vyvíjely se materiály Chezacarb/PP se sníženou hořlavostí pro aplikace 
vyhovující zkouškám hořlavosti UL-94 a v této souvislosti se zkoumaly i vícefázové kompaundy s nižším obsahem sazí 
Chezacarb při zachování elektrické vodivosti systému (výsledky byly prezentovány na konferenci pořádané AMI).  



V rámci podpory prodeje Chezacarbu a výzkumu nových materiálů s Chezacarbem se vyvíjely receptury elektrovodivých 
nebo antistatických kompaundů a masterbatchů podle konkrétních potřeb zákazníků. Dva z nich byly ve spolupráci s 
externím kompaundérem převedeny do výroby kompozitů (externí kompaundační firma IQAP). 

Chezacarb 

V minulém roce probíhala technická pomoc s aplikacemi elektrovodivých sazí Chezacarb v plastech. Řešily se stávající i 
nové možnosti využití Chezacarbu v polyolefinických materiálech produkovaných Unipetrolem RPA a v inženýrských 
plastech. 

Byly provedeny práce zabývající se použitím sazí Chezacarb v elektricky vodivých nátěrových hmotách. Připravily se 
vzorky těchto materiálů a vyvinuly se postupy výroby takovýchto nátěrových hmot.  



Zaměstnanci 

Skupina Unipetrol považuje lidské zdroje za jednu z nejpodstatnějších hnacích sil každé společnosti. Snaží se 
vytvořit pro své zaměstnance příjemné pracovní prostředí, aby dosahovali maximálních výsledků a tím 
podporovali pozitivní vývoj celé Skupiny.  

Skupina Unipetrol patřila v roce 2016 se svými 4 566 zaměstnanci mezi jednu z největších společností v regionu.  

Mezi primární úkoly roku 2016 patřily fúze společností a s tím spojené převody zaměstnanců dle § 338 zákoníku práce, 
jejichž cílem bylo zjednodušení organizační struktury a zefektivnění řízení společnosti. K lednu 2016 byli do společnosti 
UNIPETROL RPA, s.r.o. převedeni někteří zaměstnanci společnosti UNIPETROL, a.s., a první část zaměstnanců 
servisní společnosti UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Zároveň vznikly nové odštěpné závody, které se staly součástí 
společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. Jedná se o UNIPETROL RPA, s.r.o. – POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný 
závod a UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod. V březnu 2016 došlo k převodu části zaměstnanců ze 
společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., a v měsíci srpnu byla dokončena fúze druhé části zaměstnanců společnosti 
UNIPETROL SERVICES, s.r.o., taktéž do společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. Současně s nimi byla převedena i další 
část zaměstnanců společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 

Celkový počet zaměstnanců skupiny Unipetrol (osoby) k 31. prosinci 2016 

Společnost 2016 

Butadien Kralupy a.s. (51 %)
1
 10 

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.  519 

PARAMO, a.s. 440 

PETROTRANS, s.r.o. 128 

UNIPETROL, a.s. 10 

UNIPETROL DEUTSCHLAND GmbH 16 

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. 409 

UNIPETROL RPA, s.r.o. 2 188 

UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o. 25 

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. 119 

UNIPETROL RPA Hungary Kft. 9 

SPOLANA a.s. 682 

HC VERVA Litvínov, a.s. 11 

CELKEM 4 566 

1
 Počet zaměstnanců ve společnosti Butadien Kralupy a.s. (100 %) byl 19,5. 

Vzdělávání zaměstnanců 

Vzdělávání zaměstnanců skupiny Unipetrol bylo v roce 2016 ovlivněno zejména probíhající generační výměnou. 
Společnost Unipetrol RPA se nejvíce zaměřila na proces nástupnictví a s ním spojený individuální rozvoj stávajících 
zaměstnanců. Vzdělávání zaměstnanců v roce 2016 se zároveň zaměřilo na jejich vzdělání a rozvoj v rámci programu 
Operátor v zácviku a Absolvent. 

Jako každý rok společnost organizovala pro své zaměstnance firemní vzdělávání. Zaměstnanci absolvovali zákonná 
školení, zúčastnili se profesních a odborných seminářů a jazykových kurzů. Část zaměstnanců absolvovala též 
vzdělávání financované z evropských fondů.   

Struktura zaměstnanců 

Struktura zaměstnanců v roce 2016 vypovídá o charakteru celé Skupiny. Ve struktuře vzdělanosti dominuje 
středoškolské vzdělání a odborné vzdělání, což odpovídá charakteru výrobní společnosti. Poměrně vysoké zastoupení 
má i vzdělání vysokoškolské, které je preferováno u manažerských a řídicích pozic. Společnost Unipetrol, jež patří mezi 
největší zaměstnavatele, nabízí svým zaměstnancům příjemné pracovní podmínky, které následně posilují jejich loajalitu 
ke společnosti.  

http://obchodnirejstrik.cz/butadien-kralupy-a-s-27893995/


Struktura zaměstnanců skupiny Unipetrol k 31. prosinci 2016 

Struktura zaměstnanců podle vzdělání 

Základní 5 % 

Odborné 29 % 

Středoškolské 45 % 

Vysokoškolské 21 % 

Struktura zaměstnanců podle pohlaví 

Muži 74 % 

Ženy 26 % 

Struktura zaměstnanců podle počtu odpracovaných let 

< 5 33 % 

5-10 13 % 

11-20 17 % 

21-30 23 % 

> 30 14 % 

Struktura zaměstnanců podle věku 

< 30 11 % 

31-40 17 % 

41-50 34 % 

51-60 30 % 

> 60 8 % 

HR politika 

Skupina Unipetrol v roce 2013 přijala současnou HR politiku, která určuje vývoj oblasti lidských zdrojů v letech  
2013–2017. 

Strategie Skupiny se zaměřuje zejména na vytvoření integrovaného podniku zabývajícího se výrobou a prodejem paliv a 
energie s diverzifikovanou strukturou majetku. Realizace těchto ambiciózních cílů vyžaduje silné vedení a vysoce 
kvalifikované zaměstnance, kteří budou schopni efektivně naplňovat strategické cíle a zajistí účinné řízení přicházejících 
změn. 

Strategické směry HR politiky 

Podniková kultura společnosti vychází z dále uvedených hodnot přijatých a uplatňovaných Unipetrolu, stejně jako v 
ostatních společnostech skupiny PKN ORLEN: 

 Odpovědnost 

 Rozvoj 

 Lidé 

 Energie 

 Spolehlivost 

Na základě nové podnikové kultury HR podporuje vedoucí pracovníky při řešení personálních záležitostí. V oblasti 
segmentového řízení personální oddělení podniká kroky vedoucí k maximálnímu synergickému efektu. 

  



Úsek HR zavádí procesy a nástroje, které vyhovují potřebám obchodní činnosti, podporují realizaci Strategie (zejména 
v oblastech, jako jsou downstream a energetika) a také zohledňují sociální podmínky. Činnosti úseku HR se soustředí 
na: 

 efektivní proces náboru a adaptace, který dovolí vybírat zaměstnance se žádanými kompetencemi, 

 cílený profesní rozvoj zaměstnanců, který podporuje posilování kompetencí žádaných ve společnostech 
Skupiny, 

 systémový přístup k akumulaci a výměně znalostí v rámci Skupiny, 

 propagaci mobility, výměny zkušeností na mezikulturní úrovni, 

 politiku odměňování, která umožňuje získávání zaměstnanců a ovlivňování jejich motivace a angažovanosti. 

Úsek HR se stará o trvalý růst efektivity HR procesů ve Skupině a zavádění moderních a inovativních řešení, s 
přihlédnutím k optimalizaci nákladů na práci.  



Finanční situace 

Konsolidovaný výkaz o finanční pozici 

Ke dni 31. prosince 2016 činila dlouhodobá aktiva skupiny Unipetrol 32 270 milionů Kč. V roce 2016 Skupina pořídila 
hmotný a nehmotný majetek ve výši 10 788 milionů Kč. 

Ke dni 31. prosince 2016 byla rozpuštěna část opravné položky ve výši 1 919 milionů Kč, která byla v minulosti tvořena v 
souvislosti s dlouhodobým majetkem rafinérské penězotvorné jednotky ve společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 
Většina investic směřovala do segmentu downstreamve výši 10 247 mil. Kč a dále následovaly investice do 
maloobchodního segmentu ve výši 472 mil. Kč. 

Oběžná aktiva dosáhla ke dni 31. prosince 2016 výše 36 382 milionů Kč a v porovnání s předchozím rokem byla 
přibližně o 4 458 milionů Kč vyšší zejména z důvodu nárůstu zásob a pohledávek. Oproti 31. prosinci 2015 došlo k 
nárůstu zásob, a to o 3 335 milionů Kč a pohledávek z obchodních vztahů o 2 183 milionů Kč vlivem obnovení provozu 
výrobních jednotek. 

Vlastní kapitál vzrostl o 6 112 milionů Kč na úroveň 41 621 milionů Kč v roce 2016 zejména vlivem dosaženého čistého 
zisku za rok 2016 ve výši 7 975 milionů Kč částečně kompenzovaného schválenou dividendou ve výši 1 001 milionů Kč. 

Krátkodobé závazky byly vyšší o 7 668 milionů k 31. prosinci 2016 v porovnání s 31. prosincem 2015 mimo jiné vlivem 
nárůstu závazků z obchodních vztahů o 2 870 milionů Kč, investičních závazků o 2 108 milionů Kč a daňových závazků 
o 2 539 milionů Kč. 

Konsolidovaný výkaz zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku 

Tržby Skupiny za rok 2016 činily 87 813 milionů Kč a oproti roku 2015 byly o 19 % nižší, zejména kvůli nízké ceně ropy a 
nižšímu využití výrobních kapacit v důsledku neplánovaných odstávek etylenové jednotky a kralupské rafinerie. 

Provozní zisk Skupiny za rok 2016 ve výši 9 897 milionů Kč na úrovni indikátoru EBIT byl vyvolán zejména několika 
jednorázovými vlivy. Hlavní byla částka ve výši 7,9 mld. Kč, kterou Skupina do konce roku zaúčtovala v souvislosti s 
plněním od pojišťoven za škodu na zařízení a přerušení výroby v souvislosti s nehodou na etylenové jednotce. Druhým 
mimořádným vlivem bylo rozpuštění části opravné položky vytvořené k aktivům segmentu downstream ve výši 1,9 mld. 
Kč, na základě výsledků analýz provedených ke konci roku 2016. 

Čistý zisk Skupiny dosáhl ke konci roku výše 7 975 milionů Kč. 

Konsolidovaný přehled o peněžních tocích 

V roce 2016 čistý peněžní tok z provozní činnosti Skupiny dosáhl 7 996 milionů Kč. 

Zároveň v oblasti investiční došlo ke snížení peněžních prostředků ve výši 9 789 milionů Kč vlivem velmi vysokých 
investičních výdajů a v oblasti finanční ke snížení peněžních prostředků ve výši 1 165 milionů Kč vlivem výplaty 
dividendy akcionářům v částce téměř 1 miliardy Kč. 

Na konci roku 2016 byla finanční situace Skupiny stále na velmi dobré úrovni. Čistá hotovost činila 2 757 milionů Kč a 
zadluženost jako poměr čistého dluhu a vlastního kapitálu byla (-) 6,6 %. 

 

  



Tržby 

Trendy v tržbách z prodeje vlastních výrobků a služeb 

  

2016 2015 2014 2013 2012 

mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč 

Tržby 87 813 108 907 123 938 99 415 107 160 

V roce 2016 činily tržby skupiny Unipetrol 87 813 milionů Kč, což je o 19 % méně než v roce 2015, zejména vlivem nízké 
ceny ropy a nižších prodejních objemů petrochemických produktů v důsledku neplánovaných odstávek etylenové 
jednotky a kralupské rafinerie. 

Struktura tržeb podle jednotlivých obchodních segmentů 

Obchodní segment 
2016 2015 2014 2013 2012 

tržby v % tržby v % tržby v % tržby v % tržby v % 

Downstream 89 91 91 89 91 

Maloobchod 10 9 9 11 9 

V roce 2016 externí tržby segmentu downstream klesly o 20 771 milionů Kč oproti předchozímu roku a dosáhly výše  
78 543 milionů Kč. Tento pokles způsobily nízká cena ropy a také pokles prodejních objemů petrochemických produktů 
kvůli odstavené etylenové jednotce až do října 2016.  

Externí tržby maloobchodního segmentu v roce 2016 dosáhly výše 9 105 milionů Kč a byly tak o 386 milionů Kč nižší 
než v předchozím roce vlivem poklesu cen ropy, jenž ovlivnil ceny paliv, a však částěčně to kompenzovaly vyšší prodejní 
objemy. 

Struktura tržeb podle teritoria 

Teritorium 
2016 2015 2014 2013 2012 

tržby v % tržby v % tržby v % tržby v % tržby v % 

Česká republika 68 64 67 69 71 

Ostatní evropské země 30 35 31 29 27 

Ostatní země 2 2 2 2 2 

V porovnání s rokem 2015 zůstala teritoriální struktura tržeb Skupiny stabilní, kdy většina prodejů směřovala do zemí 
EU.  



Individuální hospodářský výsledek a dividendy společnosti UNIPETROL, a.s. 

 (mil. Kč) 2016 2015 2014 2013 2012 

Zisk k rozdělení 47 2 143 328 938 404 

Příděl do rezervního fondu -- -- -- 47 20 

Počet výnosových akcií (ks) 181 334 764 181 334 764 181 334 764 181 334 764 181 334 764 

Zisk/ztráta na akcii (Kč/akcie) 0,26 11,82 1,81 5,17 2,23 

Dividenda na akcii (Kč/akcie)  --
1
 5,52 -- -- -- 

Celkem k rozdělení 47 2 143 328 891 384 

Nerozdělený zisk k 31. 12. 9 239 10 193 6 331 6 050 5 132 

1 
Rozhodnutí týkající se rozdělení zisku za rok 2016 bude přijato na řádné valné hromadě akcionářů.  



Nemovitosti, stroje a zařízení 

UNIPETROL, a.s., je vlastníkem většiny pozemků ve výrobních areálech ležících v katastrech města Kralupy nad 
Vltavou a města Litvínov. Podstatná část těchto pozemků je situována pod výrobními zařízeními dceřiných společností a 
společností SYNTHOS Kralupy, a.s. UNIPETROL, a.s., je vlastníkem také několika pozemků, které tvoří zájmová území 
navazující na výrobní areály, z nichž část využívají dceřiné společnosti a společnost SYNTHOS Kralupy, a.s., pro svoji 
činnost např. jako skládky, cesty, umístění produktovodů apod. 

Celková výměra pozemků ve vlastnictví UNIPETROL, a.s., činí v katastru města Kralupy nad Vltavou přibližně 2,496 
milionu m

2
 a v katastru města Litvínov přibližně 8,875 milionu m

2
. 

UNIPETROL, a.s., jako nevýrobní společnost nevlastní na těchto pozemcích žádné budovy nebo zařízení, nemá k 
dispozici žádná vlastní ropná pole nebo těžiště zemního plynu. Budovy, zařízení a stroje na pozemcích společnosti 
UNIPETROL, a.s., vlastní a provozují převážně její dceřiné společnosti působící v průmyslových areálech. V menší míře 
jsou vlastníky nebo nájemci těchto budov, zařízení nebo strojů další subjekty nepatřící do skupiny Unipetrol, a to v 
případech, kdy dceřiné společnosti nemají pro tyto objekty využití. V areálu chemických výrob v Kralupech nad Vltavou je 
významným vlastníkem objektů a zařízení společnost SYNTHOS Kralupy, a.s. (původně KAUČUK, a.s.), která již nepatří 
do skupiny Unipetrol. 

Na základě smlouvy o prodeji KAUČUK, a.s., novému vlastníkovi společnosti Firma Chemiczna Dwory S.A., Polská 
republika, byla uzavřena smlouva ve prospěch společnosti SYNTHOS Kralupy, a.s. o předkupních právech ke 
konkrétním pozemkům v Areálu Chemických Výrob Kralupy nad Vltavou, které využívá pro svou činnost. Předkupní 
práva jsou registrována v katastru nemovitostí. 

Hmotný majetek je podrobně popsán v Příloze ke konsolidované účetní závěrce. Na pozemcích vlastněných společností 
UNIPETROL, a.s., neváznou žádná zástavní práva. 

Pozemky jsou určené pro průmyslovou činnost a jejich užívání je ošetřeno smlouvami o věcných břemenech uzavřenými 
mezi vlastníkem pozemků, společností UNIPETROL, a.s., a společnostmi působícími v obou katastrálních oblastech. 
Věcná břemena jsou poskytována za úplatu. 

Zdroje kapitálu 

Provozní financování Skupiny je zajišťováno převážně na úrovni mateřské společnosti UNIPETROL, a.s., a to z volných 
zdrojů v rámci existujících cashpoolů, popřípadě z provozních úvěrů poskytnutých renomovanými bankami. 

Díky plánované fúzi České rafinérské a Unipetrolu RPA došlo v roce 2016 k přeskupení kreditních linek v rámci Skup iny 
s cílem existence bilaterálních úvěrových smluv pouze mezi společností UNIPETROL, a.s. a bankami. Celková výše 
kreditních linek z těchto smluv činí 11 701 milionů Kč (včetně oddělené kreditní linky pro Unipetrol RPA v celkové výši 
150 milionů Kč), přičemž formou kontokorentních úvěrů lze čerpat finanční prostředky v celkové výši 10 123 milionů Kč. 

V rámci provozního financování mateřské společnosti UNIPETROL, a.s. byly poskytnuty bankovní záruky v celkové výši 
2 018 milionů Kč a to za závazky společností Unipetrol RPA (v hodnotě 1 043 milionů Kč), Spolana (v hodnotě  
51 milionů Kč), Paramo (v hodnotě 381 milionů Kč) a Unipetrol Slovensko (v hodnotě 543 milionů Kč). 

V rámci Skupiny byly poskytnuty další bankovní záruky za společnosti Česká rafinérská (v hodnotě 21 milionů Kč), 
Unipetrol Deutschland (v hodnotě 369 milionů Kč) a Unipetrol RPA (v hodnotě 143 milionů Kč). 

Navíc společnost UNIPETROL, a.s., vydala mateřské záruky za společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., a SPOLANA a.s. 
ohledně zajištění spotřební daně a závazků z uzavřených smluv. 

Systém řízení rizik 

Řízení rizik ve skupině je zajištěno dokumenty „Politika řízení finančních rizik“ a „Politika řízení tržního rizika“. Tyto 
dokumenty definují pravidla a doporučení, podle kterých se řídí aktivity v oblasti finančního managementu společností 
skupiny Unipetrol. 

Dokumenty vytváří modul pravidel a doporučení pro řízení rizik a mají za úkol poskytnout formální rámec pro provádění 
treasury operací. V přílohách jsou uvedeny kreditní limity pro protistrany, pravomoci dealerů a povolené transakce a 
nástroje, pro které je nutné zvláštní povolení. 

  



Dokumenty definují oprávnění pro jednotlivá oddělení Treasury, popřípadě pověřený odbor finančního řízení dceřiné 
společnosti Unipetrol RPA, k vykonávání činností, které se vztahují k průvodním (podkladovým) rizikům, snižují finanční 
a komoditní rizika pro společnosti Skupiny a současně splňují podmínky pro definici zajišťovacích operací z pohledu 
IFRS. 

Platná politika řízení finančních rizik vychází z principu, že společnosti ve Skupině se chovají jako konzervativní subjekty, 
které v žádném případě nevyužívají své prostředky či pozice ke spekulačním účelům. 

  



Vysvětlení používaní alternativních výkonnostních ukazatelů 

Indikátor Definice Účel Sesouhlasení 

EBITDA Provozní 
hospodářský 
zisk/(ztráta) + 
odpisy a amortizace 

Indikátor ukazuje provozní 
výkonnost společnosti. 
Umožňuje porovnání 
s jinými společnostmi, 
protože nesouvisí 
s metodou účetního 
odpisování, kapitálovou 
strukturou ani daňovým 
režimem. 

viz bod 3.1. přílohy ke konsolidované účetní závěrce 

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). 

v mil. Kč za rok 2015 za rok 2016 

EBITDA 10 643 11 928 

LIFO efekt 236 109 

EBITDA LIFO 10 879 12 037 

EBIT Provozní 
hospodářský 
zisk/(ztráta) 

Indikátor měří provozní 
výkonnost společnosti bez 
vlivu kapitálové struktury 
společnosti a zdanění. 
Umožňuje sledovat tržby a 
náklady na provozní úrovni. 

viz bod 3.1. přílohy ke konsolidované účetní závěrce 

EBIT LIFO Provozní 
hospodářský 
zisk/(ztráta) + LIFO 
efekt  

Indikátor měří provozní 
výkonnost společnosti bez 
vlivu kapitálové struktury 
společnosti a zdanění a 
navíc zachycuje vliv změny 
ceny ropy. S využitím 
metodiky LIFO pro 
oceňování zásob (Last-In-
First-Out). 

v mil. Kč za rok 2015 za rok 2016 

EBIT 8 716 9 897 

LIFO efekt 236 109 

EBIT LIFO 8 952 10 006 

Volný 

peněžní 

tok (FCF) 

Čistý peněžní tok z 
provozní činnosti + 
čistý peněžní tok z 
investiční činnosti 

Indikátor měří finanční 
výkonnost společnosti. 
Ukazuje, jakou hotovost je 
společnost schopna 
vygenerovat po odečtení 
investičních výdajů. 

viz Konsolidovaný přehled o peněžních tocích 
 

Čistý 
pracovní 
kapitál 

Zásoby + 
pohledávky z 
obchodních vztahů 
a ostatní 
pohledávky - 
závazky z 
obchodních vztahů 
a jiné závazky 

Indikátor ukazuje, kolik 
provozních prostředků 
zůstane společnosti k 
dispozici, když uhradí 
všechny své krátkodobé 
závazky. Umožňuje měřit 
krátkodobé finanční zdraví 
společnosti. 

viz bod č. 20.7.3. přílohy ke konsolidované účetní 
závěrce 

Čistý dluh 
/ čistá 
hotovost 

Dlouhodobé úvěry a 
jiné zdroje 
financování + 
krátkodobé úvěry a 
jiné zdroje 
financování + 
závazky z cash 
poolu - peníze a 
peněžní ekvivalenty 

Indikátor ukazuje stav 
finančního dluhu 
společnosti snížený o 
peníze a peněžní 
ekvivalenty. Umožňuje 
posouzení celkového 
zadlužení společnosti, tj. 
schopnost společnosti 
splatit všechny své dluhy, 
pokud by byly splatné 
současně za použití pouze 
disponibilních peníze a 
peněžních ekvivalentů. 

viz bod č. 20.7.1. přílohy ke konsolidované účetní 

závěrce 

Čistý dluh 
/ (vlastní 
kapitál – 
fond 
zajištění) 

Čistý dluh / (vlastní 
kapitál celkem – 
fond zajištění) x 100 
% 

Indikátor ukazuje stav 
finančního dluhu 
společnosti v poměru 
k vlastnímu kapitálu 
upraveného o fond zajištění 
(výše fondu je výsledkem 

Čistý dluh 
viz bod č. 20.7.1. přílohy ke konsolidované účetní 
závěrce 
 
Vlastní kapitál 
viz Konsolidovaný výkaz o finanční pozici 



změny reálné hodnoty 
derivátů splňujících 
požadavky cash flow 
zajišťovacího účetnictví). 
Umožňuje monitorovat, jak 
je společnost zatížená 
dluhem.     

Fond zajištění 
viz Konsolidovaný výkaz o finanční pozici 

Čistý dluh 
/ EBITDA  

Čistý dluh / 
EBITDA, kde 
indikátor EBITDA je 
upraven o 
mimořádné 
(jednorázové) 
položky, které 
nesouvisejí 
s běžnou 
hospodářskou 
činností společnosti. 

Indikátor měří schopnost 
společnosti splatit své 
dluhy. Indikátor přibližně 
vyjadřuje, za jak dlouhou 
dobu je společnost 
schopná splatit všechny 
své dluhy za použití svého 
běžného zdroje provozního 
peněžního toku.   
 

Čistý dluh 
viz bod č. 20.7.1. přílohy ke konsolidované účetní 
závěrce 

 
EBITDA 
viz bod 3.1 přílohy ke konsolidované účetní závěrce  

v mil. Kč za rok 2015 za rok 2016 

EBITDA 10 643 11 928 

indikátor upraven o: 

zisk z výhodné koupě (-) 429 - 

snížení hodnoty  
etylenové jednotky 

(+) 597 - 

ostatní náklady  
vzniklé v souvislosti s  
nehodou na 
etylenové jednotce 

(+) 156 - 

rozpuštění opravné 
položky k aktivům 
segmentu 
downstream 

- (-) 1 919 

EBITDA 10 967 10 009 

Čistý dluh -5 857 -2 757 

Čistý dluh / EBITDA -0,5 -0,3 

Kapitálové 
výdaje 
(CAPEX) 

Přírůstky 
dlouhodobého 
majetku. 

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

viz bod 3.1. přílohy ke konsolidované účetní závěrce 

 


