
  

 

Sazebník nálezného platný ke dni 1.6.2021 

Nálezné za Zapomenuté akcie bude vypočteno vynásobením níže uvedené částky za nalezení jednoho kusu 
dané akcie a počtu nalezených kusů dané Zapomenuté akcie nacházející se na Zapomenutém účtu. 

Níže uvedené ceny jsou konečné, dle Našeho uvážení Vám však můžeme poskytnout z Nálezného za 
Zapomenuté akcie slevu. 

Akcie obchodované na BCPP 

ČEZ, a.s. (IČ: 45274649) – 70 Kč za každý nalezený kus 

Komerční banka, a.s. (IČ: 45317054) – 89 Kč za každý nalezený kus     

O2 Czech Republic a.s. (IČ: 60193336) – 36 Kč za každý nalezený kus   

Philip Morris ČR a.s. (IČ: 14803534) – 1300 Kč za každý nalezený kus   

Ostatní akcie 

Alibona, a.s. (IČ: 45192553) – 149 Kč za každý nalezený kus 

ATAS elektromotory Náchod a.s. (IČ: 45534543) – 41 Kč za každý nalezený kus 

B I O M A Dřevohostice a.s. (IČ: 45192669) – 125 Kč za každý nalezený kus 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (IČ: 46347275) – 400 Kč za každý nalezený kus 

Českomoravská investiční a.s. (IČ: 49969854) – 32 Kč za každý nalezený kus 

ČSAD Brno - Černovice a.s. (IČ: 46346775) – 150 Kč za každý nalezený kus 

Cukrovar Vrbátky a.s. (IČ: 46900187) – 1530 Kč za každý nalezený kus 

DOPLA PAP a.s. (IČ: 45357056) – 150 Kč za každý nalezený kus 

ENERGOAQUA, a.s. (IČ: 15503461) – 350 Kč za každý nalezený kus 

EPRONA, a.s. (IČ: 45534357) – 160 Kč za každý nalezený kus 

Equity Holding, a.s. (IČ: 10005005) – 80 Kč za každý nalezený kus 

FAGRON a.s. (IČ: 46709355) – 22 Kč za každý nalezený kus 

CHEVAK Cheb, a.s. (IČ: 49787977) – 76 Kč za každý nalezený kus 

Interhotel Moskva a.s. (IČ: 46347623) – 160 Kč za každý nalezený kus 
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Iveco Czech Republic, a.s. (IČ: 48171131) – 160 Kč za každý nalezený kus 

Jáchymov Property Management, a.s. (IČ: 45359229) – 74 Kč za každý nalezený kus 

JVL, a.s. (IČ: 45272298) – 45 Kč za každý nalezený kus 

KAROSERIA a.s. (IČ: 46347453) – 180 Kč za každý nalezený kus 

KDYNIUM a.s. (IČ: 45357293) – 70 Kč za každý nalezený kus 

Kovársko, a.s. (IČ: 60109165) – 60 Kč za každý nalezený kus 

Lafarge Cement, a.s. (IČ: 14867494) – 560 Kč za každý nalezený kus     

Lázně Mšené, a.s. (IČ: 44569530) – 160 Kč za každý nalezený kus   

Lázně Poděbrady, a.s. (IČ: 45147833) – 1122 Kč za každý nalezený kus   

Lázně Teplice nad Bečvou a.s. (IČ: 45192570) – 280 Kč za každý nalezený kus 

Lesní společnost Opočno a.s. (IČ: 47452668) – 160 Kč za každý nalezený kus 

LICOLOR, a.s. (IČ: 49903268) – 80 Kč za každý nalezený kus 

M - invest a.s. (IČ: 44444401) – 11 Kč za každý nalezený kus 

M - STROJÍRNY a.s. (IČ: 46505016) – 153 Kč za každý nalezený kus 

Metrostav a.s. (IČ: 00014915) – 120 Kč za každý nalezený kus 

MINERVA BOSKOVICE, a.s. (IČ: 00010944) – 280 Kč za každý nalezený kus 

Moravel a.s. (IČ: 45192511) – 170 Kč za každý nalezený kus 

NEMOHOLD a.s. (IČ: 46965777) – 160 Kč za každý nalezený kus 

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. (IČ: 45193673) – 77 Kč za každý nalezený kus 

Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (IČ: 45273448) – 380 Kč za každý nalezený kus 

Pražská energetika, a.s. (IČ: 60193913) – 2250 Kč za každý nalezený kus 

RMS Mezzanine, a.s. (IČ: 00025500) – 0,2 Kč za každý nalezený kus 

ROUČKA - SLATINA a.s. (IČ: 46346601) – 151 Kč za každý nalezený kus 

S T S P r u n é ř o v, a.s. (IČ: 48288551) – 83 Kč za každý nalezený kus 

SELGEN, a.s. (IČ: 47116099) – 590 Kč za každý nalezený kus 

STABE - Berounská stavební a.s. (IČ: 46357157) – 81 Kč za každý nalezený kus 

Stavební, investiční a kapitálová, a.s. (IČ: 45244600) – 88 Kč za každý nalezený kus 

SVÚOM Praha a.s. (IČ: 60193395) – 165 Kč za každý nalezený kus 

Škrobárny Pelhřimov, a.s. (IČ: 60071206) – 153 Kč za každý nalezený kus     
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Šmeral Brno a.s. (IČ: 46346139) – 20 Kč za každý nalezený kus   

Šroubárna Turnov, a.s. (IČ: 46504613) – 153 Kč za každý nalezený kus   

Teplárna Písek, a.s. (IČ: 60826801) – 155 Kč za každý nalezený kus   

Tereos TTD, a.s. (IČ: 16193741) – 92 Kč za každý nalezený kus   

TESLA KARLÍN, a.s. (IČ: 45273758) – 55 Kč za každý nalezený kus   

TOMA, a.s. (IČ: 18152813) – 175 Kč za každý nalezený kus   

VaK Bruntál a.s. (IČ: 47675861) – 70 Kč za každý nalezený kus 

Veolia Energie ČR, a.s. (IČ: 45193410) – 14 Kč za každý nalezený kus   

Vinofrukt, a.s. (IČ: 48530301) – 170 Kč za každý nalezený kus 

Vodárenská a kanalizační a.s. (IČ: 49786709) – 78 Kč za každý nalezený kus     

Vodárny Kladno - Mělník, a.s. (IČ: 46356991) – 148 Kč za každý nalezený kus 

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. (IČ: 47675772) – 75 Kč za každý nalezený kus   

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. (IČ: 46356975) – 75 Kč za každý nalezený kus   

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (IČ: 49455168) – 73 Kč za každý nalezený kus   

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. (IČ: 48173002) – 161 Kč za každý nalezený kus 

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (IČ: 46356983) – 69 Kč za každý nalezený kus   

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. (IČ: 60108711) – 70 Kč za každý nalezený kus 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. (IČ: 49454587) – 72 Kč za každý nalezený kus 

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (IČ: 49454561) – 157 Kč za každý nalezený kus 

Zemědělské zásobování a výkup Prachatice, a.s. (IČ: 60071362) – 163 Kč za každý nalezený kus 

Za Zapomenuté akcie neuvedené výše žádné Nálezné neplaBte. 

Příklad 

Na Zapomenutém účtu jsme nalezli celkem 10 kusů Zapomenutých akcií ČEZ a.s. v orientační celkové 
hodnotě 6300 Kč, zaplaBte Nám tedy odměnu ve výši 10 x 70 Kč, tedy 700 Kč, což odpovídá přibližně 11% 
z jejich hodnoty.
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