
 

 

 

BOD 13:  ROZHODNUTÍ O ZM ĚNĚ STANOV SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. 
 
Usnesení: 
 
Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. tímto rozhoduje v souladu s odstavcem 8.2 písm. a) stanov společnosti 
UNIPETROL, a.s. o změně stanov společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen „stanovy“), a to s účinností dnem přijetí tohoto 
rozhodnutí valnou hromadou, takto: 
 
(1) Změna odstavce 6.11 stanov 
 
 Stávající text odstavce 6.11 stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem: 
 

„6.11  Akcionář, který dosáhne nebo překročí podíl na všech hlasovacích právech společnosti v rozsahu 1%, 3 
%, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 40 %, 50 % a 75 %, nebo sníží svůj podíl na všech hlasovacích 
právech pod tyto hranice, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtyř (4) pracovních dnů 
poté, co se o této skutečnosti dozvěděl nebo dozvědět mohl, podat oznámení společnosti a České národní 
bance. Oznámení lze učinit i v anglickém jazyce. Podrobnosti ohledně oznamování podílů na hlasovacích 
právech stanoví zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.“ 

 
(2) Změna odstavce 11.5 stanov 
 
 Stávající text odstavce 11.5 stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem: 
 

„11.5  Hlasování se uskutečňuje pomocí hlasovacích lístků. Představenstvo společnosti může rozhodnout, že 
hlasování na valné hromadě proběhne s využitím vhodných technických prostředků, které umožňují 
společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno 
vykonávané hlasovací právo. Podmínky hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků určí 
představenstvo společnosti. Podmínky hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků budou 
uvedeny v pozvánce na valnou hromadu.“ 

 
(3) Změna odstavce 16.1 stanov 
 
 V odstavci 16.1 stanov se za původní text vkládá následující věta: 
 
 „Ustanovení článku 16.13 tímto není dotčeno.“ 
 
(4) Nový odstavec 16.13 stanov 
 

 Za odstavec 16.12 stanov se vkládá nový odstavec 16.13 s následujícím zněním: 
 
„16.13  V případě, že společnost má více než pět set (500) zaměstnanců v pracovním poměru, volí dvě třetiny 

(2/3) členů dozorčí rady valná hromada a jednu třetinu (1/3) členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti. 
Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci může být zaměstnanci odvolán. Právo volit člena nebo členy 
dozorčí rady mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru.” 

 
(5) Změna odstavce 18.1 stanov 
 
 Stávající text odstavce 18.1 stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem: 
 
„18.1 Výbor pro audit je orgánem společnosti, který vykonává, aniž je tím dotčena odpovědnost členů představenstva nebo 

dozorčí rady společnosti, zejména následující činnosti: 
 
a)  sleduje účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik, 
b)  sleduje účinnost vnitřního auditu a jeho funkční nezávislost, je-li funkce vnitřního auditu zřízena, 
c)  sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a předkládá představenstvu 

nebo dozorčí radě společnosti doporučení k zajištění integrity systému účetnictví a finančního 
výkaznictví, 

d)  doporučuje auditora dozorčí radě společnosti s tím, že toto doporučení řádně odůvodní, nestanoví-li 
přímo použitelný předpis Evropské unie jinak, 



 

 

 

e)  posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a poskytování neauditorských 
služeb společnosti statutárním auditorem a auditorskou společností, 

f) projednává s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která byla auditorem 
přijata s cílem tato rizika zmírnit, 

g)  sleduje proces povinného auditu; přitom vychází ze souhrnné zprávy o systému zajištění kvality 
vydané příslušným orgánem, 

h) vyjadřuje se k výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo odstoupení od smlouvy o 
povinném auditu z důvodů stanovených platnými právními předpisy, 

i) posuzuje, zda bude auditorská zakázka předmětem přezkumu řízení kvality auditorské zakázky jiným 
statutárním auditorem nebo auditorskou společností v souladu s přímo použitelnými předpisy 
Evropské unie, 

j) informuje dozorčí radu společnosti o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích získaných ze 
sledování procesu povinného auditu, 

k) informuje dozorčí radu společnosti, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajistní integrity systémů 
účetnictví a finančního výkaznictví, 

l) rozhoduje o pokračování provádění povinného auditu auditorem v případě, že dospěje k závěru, že 
přezkum řízení kvality jiným statutárním auditorem nebo auditorskou společností není potřeba 
v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie, 

m) schvaluje poskytování jiných neauditorských služeb, 
n) schvaluje zprávu o závěrech výběrového řízení týkajícího se výběru statutárního auditora v souladu 

s přímo použitelnými předpisy Evropské unie, 
o) vykonává další působnost podle platných právních předpisů a přímo použitelných předpisů Evropské 

unie.“ 
 
(6) Změna odstavce 19.1 stanov 
 
 Stávající text odstavce 19.1 stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem: 
 

„19.1 Výbor pro audit má tři (3) členy, které jmenuje a odvolává valná hromada z členů dozorčí rady nebo 
z třetích osob. Členové výboru pro audit nemohou být členy představenstva nebo prokuristy Pokud valná 
hromada společnosti nejmenuje členy výboru pro audit, jsou členy výboru ti členové dozorčí rady, které 
dozorčí rada společnosti k výkonu této funkce určí. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a 
odborně způsobilá. Odborně způsobilým se rozumí osoba, která nejméně dva (2) roky (i) zastávala 
výkonnou řídící funkci v účetní jednotce, která působí ve stejném odvětví jako společnost, nebo (ii) byla 
odpovědnou za výkon funkce řízení rizik, vyhodnocování souladu činností s právními předpisy, vnitřního 
auditu nebo pojistně matematické funkce nebo jiné obdobné funkce.”  

 
 (7) Změna odstavce 19.3 stanov 
 

V stávajícím odstavci 19.3 stanov se věta „Opětovné zvolení za člena výboru pro audit je možné.“ nahrazuje větou 
„Opětovné jmenování za člena výboru pro audit je možné“. 
 
 

(8) Změna odstavce 19.4 stanov 
 
 Stávající text odstavce 19.4 stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem: 
 

„19.4  Výbor pro audit volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který zastupuje předsedu výboru pro 
audit při výkonu působnosti. Nezvolí-li členové výboru pro audit předsedu výboru pro audit, jmenuje a 
odvolává předsedu výboru pro audit dozorčí rada společnosti. Předseda výboru pro audit musí být 
nezávislý.” 

 
(9) Změna odstavce 23.2 stanov 
 
 Stávající text odstavce 23.2 stanov se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím textem: 
 

„23.2 Tyto stanovy byly přijaty dne 26.5.2014 a platí ve znění změn schválených rozhodnutími valné hromady ze 
dne 2.6.2015, 21.6.2016 a 7.6.2017.“ 

 
(10) Ostatní ustanovení stanov 



 

 

 

 
 Ostatní ustanovení stanov společnosti UNIPETROL, a.s. zůstávají zachována beze změny. 
 
Zdůvodnění: 
 
Důvodem pro navrhovanou změnu stanov společnosti UNIPETROL, a.s. je přijetí zákona č. 298/2016 Sb. a č. 299/2016 Sb., 
kterým se mění zákon o auditorech a přijetí zákona č. 458/2016 Sb., kterým se mění zákon o obchodních korporacích.  
 
Uvedenými novelami Zákona o auditorech došlo ke změně některých požadavků kladených na výběr auditora, členy výboru 
pro audit a ke změně vymezení působnosti výboru pro audit. 
 
Novela upravující Zákon o obchodních korporacích změnila některé požadavky na volbu člena dozorčí rady akciové 
společnosti s více než pěti sty (500) zaměstnanci v pracovním poměru. V takovém případě dvě třetiny (2/3) členů dozorčí 
rady volí valná hromada a jednu třetinu (1/3) volí zaměstnanci společnosti. Člen dozorčí rady zvolen zaměstnanci společnosti 
může být odvolán zaměstnanci společnosti. 
 
Dalším důvodem navrhované změny stanov společnosti UNIPETROL, a.s. je přijetí zákona č. 148/2016 Sb., který pozměňuje 
zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti upravující oznamování podílu na hlasovacích právech 
společnosti UNIPETROL, a.s.  
 
Další navrhované změny mají převážně technický charakter 


