
 
 
STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K  PROTINÁVRHU 
AKCIONÁ ŘE – ONDŘEJE ČECHA 
 
Dne 25. května 2017 společnost UNIPETROL, a.s. (dále jenom „Unipetrol “) obdržela od p. Ondřeje Čecha, 
bydlištěm Dlouhá 25, Praha 1, 110 00, akcionáře společnosti Unipetrol, níže uvedený protinávrh k bodu 2. 
pořadu řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. svolané na den 7. června 2017. 
 

1. Znění protinávrhu 
 
Usnesení: 
 
„Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje jednací řád valné hromady této společnosti ve znění 
vzneseného protinávrhu, kdy čl. 3 bod 12 zní nově takto: 
 
Předseda valné hromady je zejména povinen: 
a) dodržovat platné právní předpisy, stanovy společnosti, tento jednací řád a pořad valné hromady při řízení 

valné hromady, 
b) řídit průběh valné hromady takovým způsobem, aby v případech, kdy má být pořízen notářský zápis, jej bylo 

možno pořídit se všemi náležitostmi vyžadovanými zákonem, 
c) dbát na dodržování časového omezení deseti (10) minut pro přednesení dotazu, návrhu, protinávrhu anebo 

protestu akcionáře, 
d) rozhodovat o všech sporných otázkách souvisejících s průběhem valné hromady, ledaže dané rozhodnutí 

spadá do působnosti jiného orgánu společnosti, 
e) zajistit pořízení zvukového záznamu z valné hromady jako podkladu pro vyhotovení zápisu z valné hromady 

a zajistit uchování tohoto zvukového záznamu po dobu dvou let od konání valné hromady ve společnosti.“ 

Usnesení: 
 
„Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje jednací řád valné hromady této společnosti ve znění 
vzneseného protinávrhu, když z čl. 3 bodu 13 se vypouští písm. e).“  
 
Usnesení: 
 
„Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje jednací řád valné hromady této společnosti ve znění 
vzneseného protinávrhu, když čl. 4 bod 7 nově zní: „Ověřovatel zápisu a předseda valné hromady jsou povinni 
při ověření obsahu zápisu zkontrolovat jeho soulad se zvukovým záznamem.““ 
 
Usnesení: 
 
„Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje jednací řád valné hromady této společnosti ve znění 
navrženém akcionářem Ondřejem Čechem.“ 

 
2. Stanovisko představenstva 

 
V dosavadní praxi valných hromad společnosti Unipetrol byl zvukový záznam vždy pořizován. Představenstvo 
vnímá přínos zvukového záznamu průběhu valné hromady pro účely splnění povinnosti dle § 423 ods. 1 zákona 
o obchodních korporacích. V předloženém návrhu jednacího řádu valné hromady, představenstvo navrhlo 
upřesnění rozhodování o pořízení zvukového záznamu a nakládání s takovým záznamem, přičemž navrhovanou 
úpravu považuje za zcela dostačující. Z výše uvedených důvodů přijalo představenstvo společnosti Unipetrol k 
uvedenému protinávrhu akcionáře negativní stanovisko. 
 
 
 
 



 
* * * 

Znění protinávrhu akcionáře p. Ondřeje Čecha včetně jeho odůvodnění je k dispozici na internetových stránkách 
společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci „Vztahy s investory“ v odkazu „Valná hromada“ 
 
Znění protinávrhu p. Ondřeje Čecha včetně stanoviska představenstva společnosti Unipetrol je dále 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. 
 
 

 
 

 


