
 

UNIPETROL, a. s. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3020 
Na Pankraci 127,  140 00 Praha 4 
tel: 225 001 444, fax: 225 001 447 
www.unipetrol.cz 
IČ: 61 67 21 90 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
 
 

ZPRÁVA  

DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S.  

O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI DOZORČÍ RADY  

PRO ŘÁDNOU VALNOU HROMADU  SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S.  

KONANOU DNE 07. ČERVNA 2017 

 
___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Stránka 2 z 8

1. ÚVOD 
 

Dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen „Unipetrol “) tímto předkládá 
Zprávu dozorčí rady Unipetrol o výsledcích činnosti dozorčí rady pro Řádnou 
Valnou Hromadu společnosti Unipetrol, konanou dne 7. června 2017 (dále jen 
„Zpráva o kontrolní činnosti“) za období od 1. ledna 2016 do 28. dubna 2017.  

  
 Dozorčí rada společnosti Unipetrol konstatuje, že tato Zpráva o kontrolní činnosti 

byla dozorčí radou společnosti Unipetrol schválena ve znění ke dni 28. dubna 2017. 
 
 
2. ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY 
 
 V období od 1. ledna 2016 do 28. dubna 2017 se uskutečnilo celkem sedmnáct (17) 

zasedání dozorčí rady společnosti Unipetrol. V uvedeném období dále proběhly 
celkem pět (5) hlasování per rollam.  

 
 Jednotlivá zasedání dozorčí rady se uskutečnila ve dnech: 13. ledna 2016 (dvakrát), 

7. dubna 2016 (dvakrát), 11. května 2016 (dvakrát), 21. června 2016, 1. července 
2016 (dvakrát), 30. srpna 2016, 14. září 2016, 30. listopadu 2016 (dvakrát), 18. 
ledna 2017, 14. března 2017 (dvakrát) a 28. dubna 2017. 

 
Krom toho v následujících dnech proběhlo hlasování per rollam: 17. – 19. května 
2016, 14. -20. července 2016, 17. – 22. srpna 2016, 20. – 23. prosince 2016 a 5. – 
10. dubna 2017. 

 
 
3. SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY 
 
 V souladu s platným zněním stanov společnosti má dozorčí rada společnosti 

Unipetrol devět (9) členů. 
 
 K 1. lednu 2016 bylo složení dozorčí rady společnosti Unipetrol následující: 
 
  Dariusz Jacek Krawiec     předseda dozorčí rady 
  Sławomir Jędrzejczyk      místopředseda dozorčí rady 
  Ivan Kočárník       místopředseda dozorčí rady 
  Zdeněk Černý    člen dozorčí rady 
  Piotr Chełmiński   člen dozorčí rady 
  Bogdan Dzudzewicz   člen dozorčí rady 
  Piotr Kearney    člen dozorčí rady 
  Krystian Pater    člen dozorčí rady 
  Rafał Sekuła    člen dozorčí rady   

 
Dne 21. prosince 2015 pan Dariusz Jacek Krawiec, předseda dozorčí rady 
společnosti Unipetrol, odstoupil z funkce člena dozorčí rady. V souladu s 
ustanovením čl. 59 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 
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v platném znění (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“), funkce pana 
Dariusze Jacka Krawiece zanikla dne 21. ledna 2016.  
 
Dne 11. února 2016 pan Rafał Sekuła odstoupil z funkce člena dozorčí rady 
společnosti Unipetrol. V souladu s ustanovením čl. 59 odst. 5 Zákona o obchodních 
korporacích, funkce pana Rafała Sekuły zanikla dne 11. března 2016.  
 
Dne 7. dubna 2016 dozorčí rada společnosti Unipetrol na svém řádném zasedání na 
základě ustanovení čl. 16.3 Stanov společnosti Unipetrol, rozhodla o jmenování 
pánů Wojciecha Jasińského a pana Zbigniewa Leszczyńského jako náhradních členů 
dozorčí rady společnosti Unipetrol s účinnosti od 7. dubna 2016 a to do příštího 
jednání valné hromady. Současně dozorčí rada rozhodla o volbě pana Wojciecha 
Jasińského do funkce předsedy dozorčí rady společnosti Unipetrol. 
 
Dne 21. června 2016 řádná valná hromada společnosti Unipetrol rozhodla o: 

• volbě pana Wojciecha Jasińského a pana Zbigniewa Leszczyńského do 
funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol s účinností od 21. června 
2016, 

• volbě paní Grażyny Baky do funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol 
s účinností od 25. června 2016, a  

• volbě pana Zdeňka Černého a pana Krystiana Patera do funkce člena dozorčí 
rady společnosti Unipetrol s účinností od 1. července 2016. 

 
Dne 21. června 2016 dozorčí rada společnosti Unipetrol zvolila pana Wojciecha 
Jasińského do funkce předsedy dozorčí rady společnosti Unipetrol a to s účinnosti 
od 21. června 2016. 
 

 Dne 18. ledna 2017, v souladu s ustanovením čl. 59 odst. 5 Zákona o obchodních 
korporacích, dozorčí rada společnosti Unipetrol projednala a schválila rezignacipana 
Bogdana Dzudzewicze z funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol s účinností 
k 18. lednu 2017. 

 
 Ke dni 28. dubna 2017 bylo složení dozorčí rady společnosti Unipetrol následující: 
 
  Wojciech Jasiński   předseda dozorčí rady 
  Sławomir Jędrzejczyk      místopředseda dozorčí rady  
  Ivan Kočárník       místopředseda dozorčí rady 
  Grażyna Baka     člen dozorčí rady 
  Zdeněk Černý    člen dozorčí rady 
  Piotr Kearney    člen dozorčí rady 
  Zbigniew Leszczyński   člen dozorčí rady 
  Krystian Pater    člen dozorčí rady 
 volná pozice    člen dozorčí rady 
 
 
4. VÝBORY DOZORČÍ RADY 
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 Stálé výbory dozorčí rady 
 

K 1. lednu 2016 fungovaly následující výbory dozorčí rady společnosti Unipetrol: 
 
 (a) výbor personální a pro správu a řízení společnosti: 
 

1. Krystian Pater    předseda výboru 
2. Bogdan Dzudzewicz   místopředseda výboru 
3. Zdeněk Černý    člen výboru 
4. Rafał Sekuła   člen výboru 

  
 (b) výbor pro strategii a finance: 
 

1. Sławomir Jędrzejczyk  předseda výboru 
2. Piotr Chełmiński   místopředseda výboru 
3. Piotr Kearney   člen výboru 
4. Ivan Kočárník    člen výboru 

 
Po zániku funkce pana Rafała Sekuły v dozorčí radě společnosti Unipetrol a po 
změnách ve složení dozorčí rady společnosti Unipetrol, k nimž došlo na základě 
rozhodnutí řádné valné hromady společnosti Unipetrol ze dne 21. června 2016, byl 
do funkce člena výboru pro strategii a finance, na základě rozhodnutí dozorčí rady 
ze dne 21. června 2016, jmenován pan Zbigniew Leszczyński a to s účinnosti od 21. 
června 2016, a do funkce člena výboru personálního a pro správu a řízení 
společnosti, s účiností ode dne 25. června 2016, byla jmenována paní Grażyna Baka. 
Současně dne 30. června 2016 byl pana Zbigniew Leszczyński zvolen do funkce 
místopředsedy výboru pro strategii a finance a to s účinnosti od 30. června 2016. 

 
Se zánikem funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol u pana Bogdana 
Dzudzewicze, zanikla dne 18. ledna 2017 i jeho funkce ve výboru personálním a pro 
správu a řízení společnosti.   
 
Ke dni 28. dubna 2017 bylo složení jednotlivých stálých výborů dozorčí rady 
následující: 

 
(a) výbor personální a pro správu a řízení společnosti: 
 

1. Krystian Pater    předseda výboru 
2. Grażyna Baka    člen výboru 
3. Zdeněk Černý    člen výboru 
4. volná pozice   člen výboru 

  
(b) výbor pro strategii a finance: 
 

1. Sławomir Jędrzejczyk  předseda výboru 
2. Zbigniew Leszczyński  místopředseda výboru 
3. Piotr Kearney   člen výboru 
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4. Ivan Kočárník    člen výboru 
 

Shora uvedené výbory dozorčí rady jsou zřizovány dozorčí radou dle stanov 
společnosti Unipetrol. V uplynulém období vykonávaly působnost, kterou jim 
svěřuje platný jednací řád dozorčí rady společnosti Unipetrol, a pravidelně 
seznamovaly dozorčí radu s výsledky své činnosti na jednotlivých zasedáních 
dozorčí rady. 
 
Díky aktivitám výborů dozorčí rady došlo k zefektivnění činnosti dozorčí rady, kdy 
jednotlivé záležitosti spadající do její působnosti jsou pravidelně přidělovány k 
podrobné analýze příslušným výborům dozorčí rady. Tyto výbory jsou složeny z 
osob, které mají rozsáhlé zkušenosti v oblastech, jež spadají do působnosti 
příslušných výborů. 

  
5. KONTROLNÍ ČINNOST DOZORČÍ RADY 
 
5.1 Běžná kontrolní činnost 
 

V uplynulém období dozorčí rada, v  rámci své běžné kontrolní působnosti a také na 
základě ustanovení stanov společnosti, vykonávala dozor nad plněním povinností 
představenstvem a také nad činností společnosti. 
 
Kontrolní činnost dozorčí rady se soustředila jak na zlepšení efektivity Skupiny 
UNIPETROL a optimalizaci její kapitálové struktury, tak i na opravu poškozených 
jednotek a jejich opětovné zprovoznění. Dále byla také provedena komplexní 
analýza strategických směrů rozvoje Skupiny UNIPETROL v nejbližších letech. 
 
V rámci implementace opaření směřujících k zjednodušení struktury Skupiny 
UNIPETROL, dozorčí rada dozorovala průběh procesu transformace a post-
implementační proces následujících dceřiných společností: UNIPETROL RPA, 
s.r.o., BENZINA, s.r.o., UNIPETROL SERVICES, s.r.o., UNIPETROL 
RAFINÉRIE, s.r.o., CHEMOPETROL, a.s. a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Díky 
těmto aktivitám došlo k významným administrativním a finančním úsporám a 
k zefektivnění stávajícího systému řízení Skupiny UNIPETROL. 
 
V minulém období dozorčí rada svou kontrolní činnost soustředila také na oblasti 
finančního řízení. Dozorčí rada pravidelně dohlížela na proces likvidace pojistných 
událostí, získání plnění od pojišťoven v souvislosti s haváriemi na etylénové 
jednotce v Litvínově a jednotce fluidního katalytického krakování v Kralupech nad 
Vltavou. Dále se také vyjádřila k návrhům na rozdělení zisku přímo ovládaných 
společností. 
 
Dozorčí rada také dozorovala proces akvizice 100% akcií společnosti SPOLANA 
a.s., v rámci kterého dozorčí rada a také její výbor pro strategii a finance provedly 
analýzu opodstatněnosti této investice, vyhodnocení nakupovaných aktiv a 
odhadované výše budoucích synergií vyplývajících ze zařazení společnosti 
SPOLANA a.s. do dodavatelského řetězce Skupiny UNIPETROL. Dozorčí rada 
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pověřila představenstvo společnosti Unipetrol, aby pravidelně předkládalo dozorčí 
radě informace o průběhu procesu integrace společnosti SPOLANA a.s., finančních 
výsledcích dosahovaných společností SPOLANA a.s. a také vlivu provozu a 
podnikání společnosti SPOLANA a.s. na konsolidované výsledky celé Skupiny 
UNIPETROL. 
 
V roce 2016 a 2017 se dozorčí rada významným způsobem zapojovala do hodnocení 
krátkodobých a dlouhodobých finančních a rozvojových plánů Skupiny 
UNIPETROL. Byla provedena podrobná analýza tržní situace a konkurenčních 
výhod Skupiny UNIPETROL včetně analýzy makroekonomické situace. Díky těmto 
aktivitám byly stanoveny strategické směry vývoje Skupiny UNIPETROL pro další 
léta.  
 
Dozorčí rada se rovněž věnovala jednomu z nejdůležitějších investičních programů 
v historii Skupiny UNIPETROL - zejména výstavbě nové polyetylénové jednotky v 
Litvínově a také úrovni dosahovaných a očekávaných finančních výsledků, které 
jsou výsledkem kontinuálně se zlepšujících ukazatelů provozní dokonalosti. 
 
Vzhledem ke svým pravomocem v oblasti určování struktury řízení, včetně vlivu na 
organizační opatření a výběr lidských zdrojů s dovednostmi nezbytnými k dosažení 
úspěchu společností, dozorčí rada rozhodovala o zavádění personálních změn ve 
složení statutárních a kontrolních orgánů a také změn zakladatelských listin a stanov 
společností Skupiny UNIPETROL. Dále byly také prověřeny a sjednoceny 
parametry systému odměňování a ustanovení smluv o výkonu funkce člena 
představenstva společnosti Unipetrol. Dozorčí rada společně s úpravou stanov 
společnosti Unipetrol provedla i aktualizaci interních dokumentů dozorčí rady, tj. 
jednacího řádu dozorčí rady a jednacího řádu výborů dozorčí rady. 
 
V projednávaném období se dozorčí rada, v rámci plnění požadavků vyplývajících 
z obecně závazných právních předpisů a také interních pravidel, vyjádřila 
k dokumentům předkládaným představenstvem společnosti Unipetrol ke schválení 
valnou hromadou společnosti Unipetrol, včetně konsolidované a individuální účetní 
závěrky společnosti Unipetrol za účetní období k 31. prosinci 2016, návrhu na 
rozdělení zisku a návrhu změn ve stanovách společnosti. Dozorčí rada se také 
zaobírala návrhem na jmenování auditora k ověření účetní závěrky společnosti 
Unipetrol za období let 2017 a 2018. 
 
Dozorčí rada společnosti Unipetrol konstatuje, že v rámci výkonu své kontrolní 
působnosti nezjistila v činnosti představenstva společnosti Unipetrol ve shora 
uvedených případech žádné významné nedostatky. 

 
5.2 Výkon kontrolní činnosti na základě žádosti nebo podnětu akcionáře 
 

Dne 17. srpna 2016 dozorčí rada společnosti Unipetrol obdržela dopis (dále jen 
„dopis”) od ENTRIS EQUITY LIMITED, se sídlem Akropoleos 59-61, Savvides 
Centre, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012 Nicosia, Cyprus, identifikační číslo 
HE246285 (dále jen „ENTRIS”). V dopisu akcionář společnosti Unipetrol 
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informoval dozorčí radu společnosti Unipetrol o záměru podat akcionářskou žalobu 
jménem společnosti Unipetrol ve smyslu ustanovení § 371 a násl. zákona o 
obchodních korporacích proti některým bývalým i současným členům 
představenstva společnosti Unipetrol a také proti společnosti PKN ORLEN S.A., 
jako vlivné (řídící) osobě, na náhradu údajné škody způsobené společnosti Unipetrol 
v souvislosti s nabytím 100% akcií ve společnosti SPOLANA a.s. ze strany 
společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. 

 

 Dle společnosti ENTRIS tuto údajnou škodu způsobenou společnosti Unipetrol 
tvoří: (i) částka jeden (1) milion Euro představující kupní cenu za nabytí 100% akcií 
ve společnosti SPOLANA a.s. společností UNIPETROL RPA, s.r.o. a (ii) výše 
potenciálních, budoucích investic, které musí být ve společnosti SPOLANA a.s. 
vynaloženy. 

 

 Po obdržení dopisu dozorčí rada společnosti Unipetrol bezodkladně zahájila 
prověření skutečností uvedených v dopisu.  Dozorčí rada také předložila dopis 
výboru pro audit společnosti Unipetrol. 

  
Dozorčí rada prověřila tvrzení vznesená v dopise. Dne 14. září 2016 zaslala 
společnosti ENTRIS vyjádření, ve kterém konstatovala, že na základě informací 
dostupných ke dni 14. září 2016 neshledala okolnosti prokazující tvrzení obsažená 
v dopise.  

 
 Dle usnesení dozorčí rady společnosti Unipetrol ze dne 14. září 2016 pánové Ivan 

Kočárník a Zdeněk Černý za podpory nezávislých ekonomických poradců – 
společnosti E & Y Valuations s.r.o. zahájili šetření skutečností uváděných v dopisu. 
Po uskutečněném šetření pánové Zdeněk Černý a Ivan Kočárník předložili dozorčí 
radě „Zprávu o výsledcích šetření” ze dne 8. března 2017, ve které potvrzují, že: 

 
i) transakce nabytí 100% akcí ve společnosti SPOLANA a.s. ze strany 

společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. byla v zájmu Skupiny UNIPETROL, 
uskutečněním této transakce nevznikla společnosti Unipetrol žádná újma a 
členové představenstva společnosti Unipetrol v souvislosti s touto transakcí 
neporušili žádnou svou povinnost stanovenou příslušnými právními 
předpisy; a 

ii)  nezjistili žádné okolnosti svědčící o tom, že společnost PKN ORLEN S.A. 
rozhodujícím významným způsobem ovlivnila chování společnosti Unipetrol 
v souvislosti s touto transakcí k újmě společnosti Unipetrol. 

 
V období od 1. ledna 2016 do 28. dubna 2017 dozorčí rada neprováděla žádnou 
jinou kontrolní činnost na základě žádosti akcionáře.  
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6. VYHODNOCENÍ SITUACE SPOLEČNOSTI 
 
 Na základě výkonu své pravidelné kontrolní činnosti ve společnosti Unipetrol 

dozorčí rada konstatuje, že situace ve společnosti Unipetrol je stabilní a dozorčí rada 
společnosti Unipetrol v rámci výkonu své kontrolní působnosti nezjistila v činnosti 
představenstva společnosti Unipetrol žádné významné nedostatky. 

 
 

*     *     * 
 
V Praze, dne 28. dubna 2017 
 
Dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s. 


