
 

 

 

STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K NÁVRHU 
AKCIONÁ ŘE K BODU 10 POŘADU JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY (ODVOLÁNÍ A 
VOLBA ČLENŮ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S.) 
 
 
 
Dne 9. května 2017 společnost UNIPETROL, a.s., IČO: 61672190, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 
127, PSČ 140 00 (dále jen „Unipetrol “), obdržela návrh akcionáře pana Ing. Tomáše Hájka, bytem 
Počernická 3226/2G, 10000 Praha 10, k bodu č. 10 pořadu řádné valné hromady společnosti Unipetrol 
svolané na 7. června 2017 (Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.) 
týkající se návrhu na odvolání člena dozorčí rady společnosti Unipetrol. 
 
1. Návrh akcionáře 
 
Akcionář, Ing. Tomáš Hájek, navrhuje odvolání Ing. Ivana Kočárníka, CSc. z funkce člena dozorčí 
rady společnosti Unipetrol. 
 
Zdůvodnění návrhu akcionáře: 
 
„Pan Kočárník se v dozorčí radě považuje za zástupce drobných akcionářů, což sdělil i redaktorovi 
Jiřímu Pšeničkovi v nedávném rozhovoru pro časopis Ekonom. Podle mého názoru i názoru všech 
drobných akcionářů, které zastupuji, však k tomu od nich nemá žádný mandát ani podporu. Důkazem 
je i hlasování na poslední řádné valné hromadě, kde jsem navrhl jeho odvolání, a naprostá většina 
přítomných minoritních akcionářů hlasovala pro můj návrh. Pana Kočárníka tehdy podržel ve funkci 
prakticky pouze majoritní akcionář. Jsem přesvědčen, že majoritní akcionář by nadále neměl ctít 
jakési politické dohody z dob privatizace Unipetrolu, díky nimž byl patrně pan Kočárník do této funkce 
obsazen, a měl by spíše brát zřetel na názor minoritních akcionářů, za jejichž zástupce v této funkci 
pan Kočárník sám sebe pokládá.  
 
Aktuální složení dozorčí rady je totiž velkým problémem společnosti Unipetrol, a.s., jelikož hrubě 
porušuje kodex správy a řízení společností OECD i přesto, že se na něj společnost odvolává ve své 
výroční zprávě 2016 na straně 7 odkazem na web Ministerstva financí ČR. 
 
Podle tohoto kodexu by měla mít dozorčí rada alespoň 25% nezávislých členů, tzn. v 9členné dozorčí 
radě společnosti Unipetrol, a.s. by měli být alespoň 3, nevím o žádném. Rovněž je zjevně naprosto 
nekorektní, aby minoritní akcionáři, kteří mají ve společnosti podíl celkem 37%, neměli žádné 
zastoupení v dozorčí radě.  
 
Abych napravil tento neutěšený stav, rozhodl jsem se na základě četných výzev drobných akcionářů 
osobně kandidovat do dozorčí rady, abych je v této funkci reprezentoval a hájil jejich zájmy.“ 
 
2. Stanovisko představenstva 
 
Představenstvo společnosti Unipetrol projednalo výše uvedený návrh akcionáře na svém zasedání dne 
24. května 2017, bere tento návrh na vědomí a níže k němu předkládá své stanovisko: 
 
Představenstvo společnosti Unipetrol k návrhu konstatuje, že právo navrhovat členy dozorčí rady 
společnosti Unipetrol k odvolání z funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol a hlasovat o jejich 



 

 

 

odvolání patří mezi základní akcionářská práva vyplývající ze stanov společnosti Unipetrol a platných 
právních předpisů.  
 
V tomto ohledu představenstvo společnosti Unipetrol dále konstatuje, že výběr členů dozorčí rady, 
kteří mají být odvolaní z funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol, je ve výlučné diskreci 
akcionářů společnosti Unipetrol. 
 

* * * 
 
Znění návrhu akcionáře včetně stanoviska představenstva společnosti Unipetrol je k dispozici v sídle 
společnosti na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 
9.00 do 12.00 hodin a také bylo v souladu s § 362 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 
zveřejněno v Obchodním věstníku, na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci 
„Vztahy s investory“ v odkazu „Valná hromada“ a na internetových stránkách www.patria.cz.  
 
 

 


