
 
 

 

VYSVĚTLENÍ K ŽÁDOSTEM O VYSVĚTLENÍ AKCIONÁŘE MIROSLAVA POPELÍKA  

 

Dne 8. června 2018 společnost UNIPETROL, a.s., IČO: 61672190, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 

140 00 (dále jen „Unipetrol“ a „společnost”), obdržela od Mgr. Miroslava Popelíka, bytem: Podolská 557/102, 

Praha 4, PSČ: 14700 (dále jen „Akcionář“), níže uvedenou žádost o vysvětlení záležitostí týkajících se pořadu 

řádné valné hromady společnosti Unipetrol svolané na 28. června 2018 (dále jen „valná hromada“). 

 

V souladu s § 358 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, společnost Unipetrol k žádostem akcionáře 

poskytuje následující vysvětlení (dále jen „Vysvětlení“): 

 

 

Žádost Akcionáře o vysvětlení záležitostí týkajících se pořadu valné hromady 

 

 

1. Akcionář žádá společnost o sdělení, proč není v představenstvu společnosti více osob české 

národnosti a proč je v dozorčí radě Ivan Kočárník (str. 17 Výroční zprávy společnosti Unipetrol 

za rok 2017). 

 

Vysvětlení: 

 

Společnost Unipetrol prozatím formálně nepřijala ucelenou politiku diverzity upravující vztah k členům 

představenstva a dozorčí rady. Společnost Unipetrol však buduje kulturu založenou na důvěře, rovné 

příležitosti a spravedlivém zacházení. Jakýkoli proces náboru ve společnosti Unipetrol je založený 

výlučně vzdělání, odbornosti a znalostech, kvalifikaci a dovednostech žadatele.  

 

2. Akcionář žádá společnost o vysvětlení, proč není navržena dividenda z nerozděleného zisku za 

rok 2017 (str. 55 Výroční zprávy společnosti Unipetrol za rok 2017). 

 

Vysvětlení: 

 

V rámci podání vysvětlení k této žádosti představenstvo společnosti v plném rozsahu odkazuje na 

zdůvodnění návrhu usnesení předkládaného představenstvem společnosti k bodu č. 9 programu valné 

hromady společnosti „Rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti za rok 2017“, které je obsaženo 

v pozvánce na valnou hromadu společnosti. 

 

3. Akcionář žádá společnost o sdělení, kdo dostal odchodné za rok 2017 a 2018 (str. 114.23 Výroční 

zprávy společnosti Unipetrol za rok 2017). 

 

Vysvětlení: 

 

Za rok 2017 bylo vyplaceno odchodné těm členům představenstva, kterých funkce skončila v roce 

2017. . 

 

4. Akcionář žádá společnost o sdělení, jaké byly výše odchodného (str. 114.23 Výroční zprávy 

společnosti Unipetrol za rok 2017). 

 

Vysvětlení: 

 

Společnost Unipetrol v roce 2017 vyplatila odchodné ve výši 2 mil Kč. 

 

 



 

 
 

5. Akcionář žádá společnost o sdělení, proč nebyly použity jako odchodné opce na akcie společnosti 

Unipetrolu (str. 114.23 Výroční zprávy společnosti Unipetrol za rok 2017). 

 

Vysvětlení: 

 

Takový systém odchodného není ve společnosti Unipetrol zaveden. 

 

6. Akcionář žádá společnost o sdělení, co je to IFRS 5 a IAS 38 (str. 119. 24. 3. 12. Výroční zprávy 

společnosti Unipetrol za rok 2017). 

 

Vysvětlení: 

 

IFRS 5 - MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 5, Dlouhodobá aktiva držená k 

prodeji a ukončované činnosti.  

 

Cílem tohoto IFRS je specifikovat účtování pro aktiva držená k prodeji a vykázání a zveřejnění 

ukončovaných činností. IFRS zejména požaduje, aby:  

 

a) aktiva splňující kritéria pro klasifikaci držená k prodeji byla oceněna v nižší z účetní hodnoty a 

reálné hodnoty minus náklady související s prodejem, a jejich odepisování bylo ukončeno;  

b) aktiva splňující kritéria pro klasifikaci držená k prodeji byla vykázána odděleně ve výkazu o 

finanční pozici a výsledky ukončovaných činností byly vykázány odděleně ve výkazu o 

úplném výsledku.  

 

IAS 38 - MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 38, Nehmotná aktiva 

 

Cílem tohoto standardu je stanovit pravidla účetního ošetření nehmotných aktiv, kterými se konkrétně 

nezabývá jiný standard. Tento standard požaduje, aby účetní jednotka uznala nehmotné aktivum 

výlučně tehdy, když jsou splněna uvedená kritéria. Standard také stanoví, jak vyčíslit účetní hodnotu 

nehmotných aktiv, a vyžaduje zveřejnění konkrétních informací o nehmotných aktivech.  

 

7. Akcionář žádá společnost o sdělení, kde má Unipetrol pohledávky (str. 119. 24. 3. 13 Výroční 

zprávy společnosti Unipetrol za rok 2017). 

 

Vysvětlení: 

 

Naprostá většina uvedených pohledávek je za dceřinými společnostmi společnosti Unipetrol. 

 

8. Akcionář žádá společnost o sdělení, proč společnost nevyplatí zisk na akcii za rok 2016 a 2017 a 

jestli si ho vyplatí v roce 2019 (str. 152. 19. 8. Výroční zprávy společnosti Unipetrol za rok 2017). 

 

Vysvětlení: 

 

Výplata dividendy ze zisku za rok 2016  

 

Dne 7. června 2017 řádná valná hromada společnosti Unipetrol rozhodla o výplatě akcionářům 

společnosti dividendy akcionářům společnosti ve výši 8,30 Kč před zdaněním na jednu akcii.  

 



 
V podrobnostech odkazujeme na rozhodnutí valné hromady společnosti Unipetrol a další související 

dokumenty dostupné na internetových stránkách společnosti www.unipetrol.cz v sekci “Vztahy s 

investory” pod odkazem “Valná hromada”.  

 

Výplata dividendy ze zisku za rok 2017   

 

Vysvětlení k této žádosti je poskytnuto v rámci vysvětlení uděleného v bodě 2. výše. 

 

Výplata zisku v roku 2019  

Požadované vysvětlení není dle názoru představenstva společnosti potřebné pro posouzení obsahu 

záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. 

 

9. Akcionář žádá společnost o sdělení, jaké má Unipetrol bankovní úvěry a u kterých bank (str. 152. 

20 Výroční zprávy společnosti Unipetrol za rok 2017). 

 

Vysvětlení: 

 

Společnost čerpá úvěr ve výši 1 mil. Kč u společnosti Komerční banka, a.s. pro čerpání služebních 

kreditních karet v rámci bezúročného období. 

 

10. Akcionář žádá společnost o sdělení, proč chce Společnost stáhnout své akcie z burzy (str. 182 

Výroční zprávy společnosti Unipetrol za rok 2017). 

 

Vysvětlení: 

 

Představenstvo společnosti Unipetrol nenavrhuje valné hromadě k rozhodnutí návrh na vyřazení 

účastnických cenných papírů společnosti z obchodování na Pražské burze provozované společností 

Burza cenných papírů Praha, a.s.  

 

 

Vysvětlení společnosti Unipetrol k žádostem Akcionáře společnosti bylo v souladu s § 358 odst. 2 zákona o 

obchodních korporacích nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady uveřejněné na internetových 

stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci „Vztahy s investory“ v odkazu „Valná hromada“ a bude 

k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.  
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