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Odůvodnění 
ke stanovení jiné výše fixní odměny pro členy představenstva  

společnosti ORLEN UniCRE a.s 
 
 
Na základě čl. 4 odst. 3 zákona v návrhu usnesení ve věci odměňování členů řídících orgánů lze určit 
jinou výši fixní složky odměny člena řídícího orgánu, než by to vyplývalo z původně stanovených 
parametrů (výnosy, počet zaměstnanců, aktiva), pokud je to odůvodněno výjimečnými okolnostmi 
týkajícími se dané společnosti nebo trhu, na kterém ona působí, a především, pokud společnost: 

1) realizuje program konsolidace společností, které patří do stejné kapitálové skupiny, který 
povede k významné změně struktury její aktiv nebo výnosů, 

2) realizuje investiční program významně převyšující hodnotu její dlouhodobých aktiv, 
3) realizuje program restrukturalizace s alespoň 3letým časovým horizontem, který povede k 

významné změně struktury aktiv nebo výnosů společnosti, 
4) má sídlo mimo území Polské republiky nebo pokud pravidla fungování společnosti určuje 

mezinárodní smlouva zavazující Polskou republiku, 
5) funguje méně než jeden rok, 
6) byla zřízena za účelem realizace projektu, především za použít prostředků z rozpočtu Evropské 

unie nebo nevratných prostředků v rámci pomoci poskytované členskými státy Evropského 
sdružení volného obchodu (EFTA) nebo nevratných prostředků pocházejících z jiných 
zahraničních zdrojů. 

 
V případě společnosti ORLEN UniCRE a.s. (dále jen: společnost) platí podmínky uvedené v čl. 4 odst. 
3 bod 4 zákona, které zdůvodňují určení jiné výše fixní odměny pro členy představenstva společnosti. 
Tyto jsou blíže popsány níže v byznysovém zdůvodnění. 

Společnost je specializovaným výzkumným ústavem nabízejícím spolupráci v oblasti optimalizace, 
vývoje a výzkumu v oblasti technologií anorganických sloučenin, vývoje a výzkumu v oblasti technologií 
výroby hnojiv, recyklace a likvidace pevných, kapalných a plynných odpadů, a také technologií 
zpracování ropy - tj. výroba paliv a olejů. Společnost při výzkumu a vývoji ve významné míře využívá 
národní a evropské zdroje financování. 

K hlavním úkolům společnosti patří výzkum a vývoj technologií. Ve spolupráci s nezávislými vědci, 
univerzitami a dalšími specializovanými výzkumnými centry podporuje vývoj produktů a technologií 
používaných v KS ORLEN.  
Společnost mimo jiné zaměřuje své aktivity na:  

 zpracování strategie výroby a distribuce zeleného vodíku v České republice a na Slovensku v 
souladu s cíli dekarbonizace KS ORLEN 2050,  

 zpracování strategie výroby pokročilých biopaliv pro ORLEN Unipetrol (Česká republika) v 
souladu s cíli dekarbonizace KS ORLEN 2050, 

 zpracování strategie recyklace chemikálií pro ORLEN Unipetrol (Česká republika) v souladu se 
Zelenou politikou EU, a 

 implementaci strategického výzkumného plánu pro ORLEN UniCRE a částečně také pro 
ORLEN Unipetrol. 

 
ORLEN UniCRE as je společnost zabývající se výzkumem a vývojem, která neprovozuje žádné výrobní 
aktivity, proto se nejedná o společnost zaměřenou na zisk. 
 

 
 


