
 
 

VALNÁ HROMADA SPOLE ČNOSTI UNIPETROL, a.s. 
 

Zpráva z činnosti Výboru pro audit 
 
Vážení akcionáři, 
 
jménem Výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s. a v souladu s požadavky 
odstavce 18.3 Stanov společnosti UNIPETROL, a.s., Vám tímto předkládám zprávu z 
činnosti Výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s. 
 
V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., („Zákon o auditorech“) a Stanovami společnosti 
UNIPETROL, a.s. byl zřízený Výbor pro audit, který má tři členy zvolené valnou 
hromadou, z kterých dva (včetně předsedy) jsou plně nezávislí.  
 
Pan Urban byl zvolen s účinností od 2. června 2015, pánové Haggis a Warpechowski 
byli znovu zvoleni s účinností od 25. června 2016. 20. července 2016 byl pan Haggis 
zvolen předsedou a pan Warpechowski místopředsedou Výboru pro audit. Na zasedání 
21. září 2016 Výbor pro audit přepracoval Jednací řád jako hlavní základ a rámec 
působení Výboru pro audit s cílem dosáhnout souladu se zákonem o auditorech a s 
Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) č. 537/2014 z 16. dubna 2014 o 
specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu.  
 
V roce 2016 se Výbor pro audit sešel dvanáctkrát, pravidelně v průběhu roku, výrazně 
častěji než předpokládá Jednací řád Výboru pro audit. Na těchto zasedáních byl Výbor 
pro audit informován a aktivně se podílel na projednávání o provádění statutárního 
auditu a o aktivitách úseku interního auditu. 
 
Výbor pro audit přezkoumal a projednal čtvrtletní účetní závěrky a roční auditovanou 
účetní závěrku. Výbor pro audit byl pravidelně informován o aktivitách úseku interního 
auditu, implementaci plánu interního auditu na rok 2016 a projednal hlavní zjištění z  
plánovaných auditů v oblastech: 

• Personální bezpečnost 
• IT bezpečnost 
• Investice 
• Řízení ztrát paliv 
• Řízení údržby a náhradních dílů 
• Platební proces 
• Řízení kreditního rizika 
• Velkoobchodní prodej paliv 
• Prodej a cenotvorba monomerů 
• Železniční doprava 
• Prodej elektrické energie 

 

Výbor pro audit podrobně monitoroval implementaci doporučení navržených úsekem 
interního auditu a odsouhlasených vedením společnosti. 

 
 
 



Výbor pro audit navíc detailně: 
 

• Přezkoumal a poskytl doporučení v návaznosti na Mapu rizik a proces řízení rizik 
ve skupině UNIPETROL, zejména v návaznosti na interní plán auditů na rok 
2017;  
 

• Přezkoumal a projednal postup v implementaci systému Enterprise risk 
managementu (ERM); 

 
• Na výslovnou žádost dozorčí rady přezkoumal tvrzení kvalifikovaného akcionáře 

týkající se nákupu společnosti SPOLANA a.s. s důrazem na řádné zveřejnění 
transakce a zohlednění skutečnosti, že se jednalo o transakci mezi propojenými 
osobami; 
 

• Připravil a schválil proces výběru statutárního auditora a aktivně se tohoto 
procesu účastnil, aby naplnil nové legislativní požadavky na Výbor pro audit.   

 
Na svém zasedání dne 19. prosince 2016 Výbor pro audit schválil plán interního auditu 
na rok 2017 pro UNIPETROL, a.s. a jím 100% vlastněné dceřiné společnosti.  
  
Výbor pro audit a jeho jednotliví členové byly v kontaktu s externím auditorem KPMG 
Česká republika Audit s.r.o. S auditorem bylo diskutováno plánování auditu a jeho 
dotazy po tzv. před-auditu. Diskuse s auditorem proběhla i před vydáním kvartálních 
finančních výsledků za 4. čtvrtletí 2016.  
 
Na svém zasedání dne 9. března 2017, na kterém byli přítomni zástupci statutárního 
auditora, Výbor pro audit přezkoumal a projednal všechna důležitá témata týkající se 
individuální roční účetní závěrky společnosti UNIPETROL, a.s. a konsolidované roční 
účetní závěrky skupiny UNIPETROL ke dni 31. prosince 2016. Na základě zprávy 
auditora ohledně individuální a konsolidované účetní závěrky ke dni 31. prosince 2016 a 
v ní obsaženého stanoviska auditora, po projednání těchto zpráv s auditorem a všemi 
významnými účastníky, Výbor pro audit potvrzuje, že účetní závěrky byly připraveny v 
souladu s požadavky zákona a že Výbor pro audit jednomyslně schválil konsolidované a 
individuální účetní závěrky UNIPETROL, a.s. sestavené podle mezinárodních standardů 
účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou Unií pro rok 2016. Výbor pro audit také 
vyhodnotil a potvrdil nezávislost statutárního auditora a auditní společnosti a potvrdil, že 
rozsah poskytovaných služeb statutárního auditora byl v souladu s příslušnou 
legislativou.    
 
Výbor pro audit připraví a předloží Komoře Auditorů České Republiky zprávu o své 
činnosti za období od 23. června 2016 do 7. června 2017 (období mezi valnými 
hromadami), v souladu s novou legislativou upravující odpovědnosti Výborů pro audit. 
Tato zpráva bude předložena do 6. července 2017.    

 
V únoru 2017 zahájil Výbor pro audit výběrové řízení v rámci procesu výběru auditora 
pro následující účetní období a v souladu s odpovědnostmi stanovenými článkem 43 (2) 
a článkem 44a (1) písmeno (d) Zákona o auditorech a článku 16 (2) Nařízení evropského 
parlamentu a rady (EU) č. 537/2014 z 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na 
povinný audit subjektů veřejného zájmu. Předtím nastavil transparentní proces pro 
organizaci výběrového řízení a vyhodnocení nabídek. Po důkladném prozkoumání 
obdržených nabídek a setkáních se třemi potenciálními kandidáty byly, dle předem 
odsouhlasených výběrových kritérií, vybrány dvě nabídky dosahující nejvyšší hodnocení, 
konkrétně Deloitte Audit s.r.o. a BDO Audit s.r.o.           
 
Po zasedání dne 31. března 2017 doporučil Výbor pro audit tyto dvě nabídky dozorčí 
radě a potvrdil preferenci pro jmenování společnosti Deloitte Audit s.r.o. auditorem 
společnosti pro roky 2017 a 2018 vzhledem k tomu, že tato nabídka dosáhla ve 



výběrovém řízení nejvyšší ohodnocení. Deloitte Audit s.r.o. je renomovanou společností 
specializující se na audit s prokazatelnou schopností provádět audity efektivně a 
s vysokou kvalitou. Zároveň má značné zkušenosti a dostatečnou znalost rafinerského a 
petrochemického sektoru a zkušenosti s auditováním veřejně obchodovatelných 
akciových společností. Dozorčí rada je zodpovědná za doporučení auditora akcionářům 
na valné hromadě.          
 
 
   
 
 
 
Vážení akcionáři, děkujeme Vám za Vaši pozornost. 
 
 
 
 
 
Předseda Výboru pro audit 
UNIPETROL, a.s. 
 
27. dubna 2017 
 
 
 
 
 


