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Pomozte svým klientům
k miliardám
Drobní čeští akcionáři mají poDle konzervativních oDhaDů v akciích
z kuponové privatizace miliarDy korun. Stále exiStuje 457 Firem z kuponové
privatizace. Účetní hoDnota poDílů menšinových akcionářů ve 423 Firmách,
S jejichž akciemi Se neobchoDuje na burze či v rm-SyStému, je oDhaDována
na 21,7 miliarDy korun. někteří již ani nevěDí, že je vlaStní. jak je objevit?

j

ověřte existenCi majetkového účtu
Akcionář zjistí, že nějaké akcie stále ještě vlastní,
poměrně snadno. Středisko cenných papírů bylo
zrušeno a nahrazeno Centrálním depozitářem
cenných papírů. A aktuální vlastnictví akcií lze
dohledat na jejich stránkách.
Akcie jsou vedeny buď v zařazené evidenci –
o těchto akciích jejich majitelé zpravidla vědí,
protože je vidí u svého obchodníka s cennými
papíry. Ale i lidé, kteří služeb obchodníka nevyužívají, mohou akcie vlastnit v tzv. nezařazené
evidenci.

Její výpis je bezplatnou službou Centrálního
depozitáře. Na adrese cdcp.cz si pod rodným
číslem/IČ může každý ověřit, zda nějaký účet
existuje.
Pokud ano, je potřeba zjistit, jaké cenné papíry jsou na tomto účtu vedeny. Je možno využít
služeb jakékoli ﬁrmy, která s depozitářem spolupracuje. Zpravidla je nejjednodušší obrátit se
banku, která má k tomuto účtu přístup. Za doporučení stojí Fio banka, která je v tomto ohledu
nejvýhodnější (130 Kč), popř. KB (pro klienty
150 Kč, ostatní 300 Kč) nebo Raiffeisenbank (100
Kč, pouze pro klienty). Díky tomuto výpisu klient zjistí čeho a v jakém množství je majitelem.

V obou vlnách
kuponové
privatizace bylo
privatizováno
celkem 1664
státních podniků,
dnes stále
existuje 457
z nich.

Co s nimi v případě, že jsou na úču
opravdu nějaké vedeny?
V obou vlnách kuponové privatizace bylo privatizováno celkem 1664 státních podniků, dnes
stále existuje 457 z nich. Šance je tedy celkem
slušná.
Pokud jsou stále obchodovány na burze, je
třeba jen uzavřít komisionářskou smlouvu s některým obchodníkem a může s nimi libovolně
nakládat. Pokud zde nalezne neobchodované
akcie, šance na úspěch se zmenšuje, ale stále
má naději na nepředpokládaný výdělek. S některými i méně známými akciemi se obchoduje
v RM-Systému, další informace lze najít na serveru kurzy.cz a specializovaných webech – zejména doporučuji www.in-server.cz, kde lze nalézt spoustu dalších aktuálních informací a který
se přímo na nekotované akcie specializuje.
Foto: Depositphotos.com (2x)

edná se často o „zapomenuté“ peníze. Devadesát procent uvedeného objemu je stále
na tzv. nezařazeném účtu. Existuje 1 389
609 účtů, na které jejich majitelé tak trochu zapomněli. Některé ﬁrmy již samozřejmě neexistují, nicméně je stále velké množství těch, které
mají určitou hodnotu.

3

možnost druhá – akCie nejsou
v nezařazené evidenCi, jen ve výpisu
Pokud klient nalezne akcie ve výpisu ze Střediska cenných papírů, ale nenalezne je v evidenci
depozitáře, došlo k vytěsnění minoritních akcionářů nebo bankrotu společnosti. V případě
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vytěsnění minoritních akcionářů ale náleží vlastníkům akcií ﬁnanční náhrada. Pokud nebyla připsána, musí se o ni u společnosti přihlásit. Pokud se nepřihlásí včas, nárok na náhradu je
promlčen.
„Protiplnění u nuceného přechodu akcií se
promlčuje v obecné promlčecí lhůtě, která je od
1. 1. 2014 tři roky. Pro vytěsnění akcionářů provedená před tímto datem čtyři roky. V případě
převzetí jmění jediným akcionářem podle zákona o přeměnách obchodních společností se
nárok na protiplnění nepromlčuje,“ uvádí In-server.cz.
Další z možností je, že akcie přešly na listinnou podobu. Pak jsou k vyzvednutí u emitenta
– společnosti, o jejíž akcie se jedná. Emitent
akcií je ale jediný, kdo o akciích ví. Je tak potřeba
společnost kontaktovat a začít s ní řešit předání
akcií.
udělejte klientům druhé vánoCe:
Pro představu – jen v Pražské teplárenské mají
drobní akcionáři v nevyzvednutých dividendách
a dražebním výtěžku přes 110 milionů korun,
u společnosti ČEZ dokonce cca 350 mil. Kč. Dividendy jsou promlčeny až po třech letech od
zahájení její výplaty.

ověření účtu je záležitost
minuty času a potenciální
vděčnost klienta vysoká.

Určitě platí, že je namístě tuto informaci klientům sdělit. Ověření účtu je záležitost minuty
času a potenciální vděčnost klienta vysoká. Pokud na svém účtu akcie objeví, měl by si nechat
vyhotovit výpis, aktualizovat správnou adresu
v centrálním depozitáři a zjistit si, zda a jaké
akcie vlastní. Alespoň si vyzvedávat dividendy,
případně tyto akcie prodat. Ale byla by škoda
neudělat nic. Čas běží, tak zkuste svým klientům
udělat druhé Vánoce. | red
inzerce
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