
NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY OHLEDNĚ VÝPLATY VÝTĚŽKU Z PRODEJE AKCIÍ 

Vážení, 

V návaznosti na výzvu k zaslání žádosti o výplatu výtěžku z prodeje nepřevzatých listinných akcií, která 

Vám byla zaslána společností Léčebné lázně Bohdaneč a.s., se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 

Lázně Bohdaneč, IČO: 474 52 421, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 

Králové, oddíl B, vložka 807 („Společnost“), Vám níže zasíláme seznam nejčastěji pokládaných 

dotazů.  

Za účelem urychlení procesu výplaty výtěžku Vás žádáme, abyste si nejdříve přečetli odpovědi na 

uvedené dotazy, a jakékoliv případné další dotazy primárně adresovali na e-mailovou 

adresu office@foxlegal.cz. Telefonická linka je kvůli velkému počtu dotazů bohužel dlouhodobě 

přetížená. 

1. Jakým způsobem mám vyplnit žádost o výplatu výtěžku? 

Žádost prosím vyplňte rukou a podepište jí v kolonce určené pro podpis (podpis není nutné úředně 

ověřit). 

Jako kontaktní údaje (e-mail/telefonní číslo), prosím uveďte jakékoliv kontaktní údaje, na kterých Vás 

bude možné zastihnout. Nemusí se jednat přímo o Váš e-mail/telefonní číslo, kontaktovat Vás můžeme 

i na e-mailu/telefonním čísle Vašeho příbuzného, nebo jiné osoby, se kterou jste často v kontaktu. 

V případě, že nevíte, jaký počet akcií jste vlastnili (příp. kolik akcií vlastnil zůstavitel, od kterého jste 

akcie zdědili), počet nemusíte vyplňovat, vzhledem k tomu, že tuto informaci jsme schopni dohledat 

v seznamu akcionářů. Žádost tedy můžete odeslat bez vyplnění počtu akcií, případně nám můžete 

zaslat dotaz ohledně počtu akcií na adresu office@foxlegal.cz. 

2. Jakým způsobem mám odeslat žádost o výplatu výtěžku? 

Vyplněnou a podepsanou žádost o výplatu výtěžku, jejíž vzor tvoří Přílohu č. 1 zaslaného dokumentu, 

spolu s jakoukoliv formou potvrzení, že bankovní účet, na který bude vyplacen výtěžek z prodeje akcií 

je veden na Vaše jméno, příp. s rozhodnutím příslušného orgánu, ze kterého vyplývá, že žadatel je 

dědicem příslušných akcií (viz dotaz č. 4), prosím zasílejte doporučeně poštou na adresu společnosti 

Fox Legal s.r.o., advokátní kancelář, na adresu Rohanské nábřeží 693/10, 186 00 Praha 8, datovou 

schránkou (ID DS: nsriud6) nebo e-mailem na adresu office@foxlegal.cz . 

3. Do kdy musím odeslat žádost o výplatu výtěžku? 

Čím dříve žádost odešlete, tím dříve Vám budou zaslány peněžní prostředky. 

Žádost nicméně můžete poslat kdykoliv v průběhu 3 let po obdržení výzvy k jejímu zaslání. 

 

4. Co mám dělat, když jsem akcie zdědil? 

V případě, že jste akcie zdědili v rámci pozůstalostního řízení, náleží výplata výtěžku z prodeje akcií 

přímo Vám. V takovém případě prosím k žádosti přiložte rozhodnutí o dědictví, ze kterého vyplývá, že 

jste univerzálním dědicem akcionáře, případně že jste zdědili příslušné akcie (postačí obyčejná kopie 
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takového rozhodnutí). Tuto skutečnost prosím uveďte i do žádosti o výplatu výtěžku spolu se jménem 

původního akcionáře. 

5. Co mám připojit k vyplněné a podepsané žádosti o výplatu výtěžku? 

K vyplněné a podepsané žádosti o výplatu výtěžku prosím připojte vždy potvrzení o tom, že bankovní 

účet, na který bude vyplacen výtěžek z prodeje akcií je veden na Vaše jméno (resp. obchodní firmu) – 

viz dotaz č. 7. 

Pokud jste akcie zdědili, přiložte k žádosti i rozhodnutí o dědictví, ze kterého vyplývá, že jste 

univerzálním dědicem akcionáře, případně že jste zdědili příslušné akcie (postačí obyčejná kopie 

takového rozhodnutí). 

6. Co mám dělat, když neznám počet akcií v mém vlastnictví před jejich prodejem? 

V případě, že nevíte, jaký počet akcií jste vlastnili (příp. kolik akcií vlastnil zůstavitel, od kterého jste 

akcie zdědili), číslo nemusíte vyplňovat, vzhledem k tomu, že tuto informaci jsme schopni dohledat ve 

výpisu z evidence CDCP. Žádost tedy můžete odeslat bez vyplnění počtu akcií, případně nám můžete 

zaslat dotaz ohledně počtu akcií na adresu office@foxlegal.cz. 

7. Jakou formu musí mít potvrzení, že bankovní účet, na který bude vyplacen výtěžek z prodeje 

akcií je veden na moje jméno (resp. obchodní firmu)? 

Potvrzení o vlastnictví účtu nemusí mít formu originálního výpisu z účtu. Postačí jakékoliv potvrzení z 

internetbankingu, nebo jakýkoliv dokument od banky, ze kterého bude vyplývat, že jste vlastníkem účtu, 

na který budeme výtěžek zasílat (resp. že výtěžek bude zaslán na bankovní účet oprávněné osoby). 

Toto potvrzení může být zasláno i v prosté (obyčejné) kopii. 

8. Změnilo se moje příjmení, co mám dělat? 

Pokud se změnilo Vaše příjmení jako akcionáře nebo dědice, zašlete nám prosím spolu s žádostí kopii 

občanského průkazu, nebo jiného úředního dokladu, ze kterého bude tato skutečnost vyplývat. 

9. Co mám dělat, když nemám bankovní účet? 

V případě, že nemáte zřízen bankovní účet, může Vám být výtěžek zaslán formou poštovní poukázky. 

V takovém případě prosím uveďte do kolonky bankovního účtu informaci, že chcete, aby byl výtěžek 

zaslán formou poštovní poukázky, a uveďte adresu, na kterou má být poštovní poukázka zaslána. 

Upozorňujeme, že v takovém případě bude vyplacená částka ponížena o náklady na zaslání bankovní 

poukázky v souladu s ceníkem České pošty. 

 

Peněžní prostředky můžeme zaslat také na bankovní účet osoby blízké (manžela, potomka apod.), 

pokud tuto skutečnost uvedete do žádosti a zašlete nám potvrzení, že je daný účet veden na jejich 

jméno. 
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10. Za jak dlouho mi budou zaslány peněžní prostředky? 

Pokud nám doručíte řádně vyplněnou žádost se všemi přílohami, budou Vám peněžní prostředky 

zaslány do 15 dnů ode dne doručení žádosti, způsobem v ní uvedeným. 

V případě, že budou peněžní prostředky zasílány prostřednictvím bankovní poukázky, může být lhůta 

pro odeslání peněžních prostředků delší. 

 

11. Jaká je výše výtěžku z prodeje mých listinných akcií? 

Jakou částku obdržím na bankovní účet po zaslání řádně vyplněné žádosti? 

V souladu s provedeným znaleckým posudkem byla jedna nepřevzatá akcie Společnosti prodána 

s odbornou péčí za cenu ve výši 858,- Kč. Akcionářům tedy bude vyplacen výtěžek ve výši odpovídající 

součinu (násobku) počtu akcií, které byly ve vlastnictví akcionáře, a částky 858,- Kč, po odečtení 

nákladů souvisejících s prodejem akcií v jednorázové výši 84,- Kč. 

Příklad: Pokud jste byli vlastníkem 12 akcií, bude Vám na účet vyplacena částka ve výši 10.212,- Kč 

[(858x12) - 84]. 

 

12. Proč vůbec došlo k prodeji mých akcií? 

Dne 7. března 2022 od 14:00 hod., se v budově Lighthouse Waterfront Towers, 10. patro, na adrese 

Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, konala valná hromada Společnosti, které se mohli zúčastnit 

všichni akcionáři Společnosti („Valná hromada“). Pozvánka na tuto Valnou hromadu byla přístupná 

všem akcionářům Společnosti na internetových stránkách Společnosti i v Obchodním věstníku, zcela 

v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými právními předpisy. 

Akcionáři přítomní na Valné hromadě rozhodli o přeměně všech zaknihovaných akcií Společnosti ve 

formě na majitele na listinné akcie ve formě na jméno. 

V návaznosti na výše uvedené Společnost nechala zrušit evidenci zaknihovaných cenných papírů 

vedenou v rámci Centrálního depozitáře cenných papírů a opakovaně zveřejnila výzvu akcionářům 

Společnosti k převzetí listinných akcií ve formě na jméno, a to jak na internetových stránkách 

Společnosti, tak v Obchodním věstníku, tak jak to vyžadují příslušné právní předpisy. 

Akcionáři si mohli listinné akcie přebírat v období od 31. března 2022 do 2. srpna 2022. 

Akcie akcionářů, kteří si své akcie nepřevzali, byly Společností v souladu s právními předpisy prodány 

s odbornou péčí a akcionářům tak vznikl nárok na výplatu výtěžku, který Společnost prodejem akcií 

obdržela po započtení pohledávek vzniklých Společnosti v souvislosti s prodejem akcií. 

S úctou 

Mgr. Zdeňka Sawyer, předseda představenstva 


