Často kladené dotazy:
1. Který akcionář má právo na výplatu dividendy?
Nárok na výplatu dividendy má pouze akcionář zapsaný v seznamu akcionářů, který vede
OKULA Nýrsko a.s. Do seznamu je akcionář zapsán v den, kdy si protokolárně převezme akcii
na jméno (modré barvy s vyznačeným jménem akcionáře, datem narození a bydlištěm) v sídle
společnosti OKULA Nýrsko.
2. Jak si mohu vyzvednout akcie společnosti OKULA?
Stačí vyplnit níže uvedenou tabulku a poslat na adresu : josef.motlik@okula.cz

OKULA Nýrsko a.s.

údaje nutné k vyzvednutí akcií na
jméno

Jméno a příjmení
Bydliště ( ulice, PSČ, město )
Datum narození
Počet akcií
čísla starých akcií série A
e-mail
číslo účtu

3. Musím si akcie vyzvednout osobně? Co k tomu potřebuji?
Akcie jsou cenným papírem a jsou tedy předávány jen proti průkazu totožnosti (OP nebo pas).
Je možné nechat akcie vyzvednout třetí osobou – na základě plné moci s úředně ověřeným
podpisem (ověření podpisu na jakémkoliv úřadu).
4. Kde se akcie vyzvedávají?
Akcie jsou po předchozí telefonické nebo mailové domluvě ve smluvený den připraveny
v podnikové prodejně oční optiky v Nýrsku (vedle vstupu do továrny). Zde po předložení
průkazu totožnosti obdržíte akcie proti podpisu předávacího protokolu. V tento den budete
zapsáni do seznamu akcionářů a Vaše akcionářská práva Vám budou okamžitě obnovena.
5. Jaké mám jako akcionář práva a povinnosti?
Práva akcionáře jsou dána zákonem č. 90/2012 Sb. – ZOK. Mezi nejvýznamnější práva,
z pohledu drobných akcionářů, patří právo účastnit se valné hromady a zejména právo na
výplatu dividendy (pokud o ní valná hromada rozhodne). Povinnosti prakticky akcionář žádné
nemá – pouze udržovat aktuálnost údajů nahlášených v seznamu akcionářů. V případě změny
mailové adresy pak akcionář nemusí obdržet informace, které firma zasílá. V případě změny
bankovního účtu pak nemusí dorazit dividenda!!!
6. Do kdy si mohu akcie vyzvednout?
Zatím poslední výzva k vyzvednutí akcií má termín 31.12.2023. V případě pokračujícího zájmu
o vyzvednutí akcií ze strany akcionářů, kteří si akcie doposud nevyzvedli, může představenstvo
rozhodnout o prodloužení lhůty.
7. Zatím jsem si akcie nevyzvedl, jaké mám možnosti?
V zásadě máte 3 možnosti:

a) Ponechat stávající stav – zde však upozorňuji, že nemůžete vykonávat akcionářská práva
dle zákona č. 134/2013 Sb. – transparentnost akciových společností (m.j. účastnit se valné
hromady a pobírat dividendu). Po 31.12.2023 pak mohou nevyzvednuté akcie spadnout do
dražby (pokud nedojde k prodloužení termínu).
b) Prodat své akcie jakékoliv osobě za cenu jakou si vzájemně dohodnete (tj. tržní cena).
c) Zaregistrovat se u nás ve společnosti a po vydání listinných akcií na Vaše jméno a jejich
předáním Vám budou akcionářská práva okamžitě uvolněna (viz. bod. 1) – nárok na
zpětnou výplatu dividendy za uplynulá léta bohužel nevzniká (viz. výše citovaný zákon).
8. Jaká je cena akcií?
OKULA Nýrsko není veřejně obchodovatelným subjektem. Aktuální tržní cena tudíž není přesně
dána. Nominální cena jedné akcie je 1.000 CZK. Tržní cena může být vyšší, nebo nižší, než
nominální. Záleží na mnoha faktorech – například zda firma vyplácí dividendy, jaké má
hospodářské výsledky, jaké má zakázkové krytí v budoucích letech, apod. To vše ovlivňuje cenu
akcie směrem nahoru nebo naopak dolů.
9. Jak zjistím, že jsem akcionářem OKULY?
Napište nám na e-mailovou adresu josef.motlik@okula.cz . Ke svému jménu připojte rodné
číslo. Obratem Vám zašleme odpověď o případném množství akcií.
10. Vlastním vyzvednutou akcii série A – co musím udělat?

NEPLATNÁ

Je nutné, dle zákona č. 134/2013 Sb., požádat společnost OKULA Nýrsko o zaregistrování své
osoby do seznamu akcionářů. Od roku 2014 již není možné vlastnit anonymní akcie na
doručitele. Nové akci jsou vedeny na jméno a jsou ve firmě registrovány. Jedná se o sérii B.
Pouze akcionáři evidovaní ve společnosti (vlastnící fyzicky akcie série B) mohou pobírat
dividendu a nejsou jim pozastavena akcionářská práva. Akcii série A pak musíte fyzicky vlastnit
a vyměnit za novou ze série B. Bez odevzdání akcie původní série A - nemůžete obdržet novou
akcie série B. Své akcie pečlivě chraňte proti krádeži – jedná se o cenný papír.

PLATNÁ

11. Chci věnovat své akcie např. dětem - co musím učinit?
Druhá strana akcie obsahuje rubopis. Zde vyplníte jméno a příjmení nového nabyvatele, datum
jeho narození, jeho bydliště, e-mailovou adresu a bankovní spojení. Připojíte datum a Váš
podpis. Nový nabyvatel se pak s originálem akcie dostaví do sídla společnosti OKULA Nýrsko a
zde bude provedena změna v seznamu akcionářů.

12. Můj partner/ka zemřel/la. Co je nutné učinit?
Akcie je součástí majetku a tudíž podléhá dědickému řízení. Bez rozhodnutí o dědickém
vypořádání nelze zapsat do seznamu nového majitele. Pokud se tak již stalo v minulosti- je
nutné znovu u notáře otevřít dědické řízení a přihlásit nově objevený majetek.
13. Kde se můžu dočíst o ekonomické situaci firmy?
Jednoduše na stránkách www.okula.cz , v sekci profil najdete výroční zprávy za několik
posledních let. Zde je stručně zhodnocen každý hospodářský rok, včetně výkazů hospodaření.

Registrovaní akcionáři dostávají každý rok podklady pro jednání valné hromady a své e-mailové
adresy, které uvedli do registru akcionářů. Zápisy z valných hromad a další důležité dokumenty
jsou dle zákona uloženy ve sbírce listin vedené u Krajského soudu v Plzni.
14. Proč mne nikdo doposud z firmy nekontaktoval, přestože jsem akcionářem?
Zřejmě jste si do dnešního dne neprovedli registraci a nevyzvedli akcie série B. Původní
databáze akcionářů pochází z roku 1993 a údaje (např. bydliště, příjmení, atp.) jsou neaktuální.
Z tohoto důvodu Vás nikdo z firmy nemohl kontaktovat. Tím, že se s námi spojíte a sdělíte nám
své rodné číslo – zjistíme, zda jste akcionářem OKULY. První výzva k výměně akcií proběhla
v roce 2005 (společnost West-Brookers písemně na adresy uvedené v seznamu z SCP). Další
výzvy následovaly v roce 2014, 2015 a poslední v roce 2019 – stránky www.okula.cz.
Okamžikem registrace získáme Vaše aktuální údaje a budeme Vám zasílat podklady pro valnou
hromadu, apod.
15. Vzniká nárok na zpětnou výplatu dividendy?
Bohužel dle zákona č. 134/2013 Sb. nevzniká. Smyslem zákona je skutečnost, aby dividendu
pobírali pouze vlastníci, kteří se otevřeně přihlásí ke svému vlastnictví prostřednictvím
registrace ve společnosti. Cílem je transparentnost akciových společností, zamezení tzv. „praní
špinavých peněz“ a boj proti financování terorismu. Proto Vám náleží výplata dividendy pouze
za předpokladu registrace do rozhodného dne. Pro výplatu dividendy za rok 2021 musíte být
registrováni v seznamu akcionářů nejpozději do rozhodného dne Valné hromady konané
v roce 2022. Později registrovaní akcionáři získají právo na výplatu dividendy až za rok 2022
(pokud stihnou rozhodný den následující valné hromady v roce 2023).
16. Dostal jsem informaci, že OKULA je v dražbě. Je to pravda?
Samozřejmě není. V roce 2005 jste možná obdrželi informaci, že se bude konat dražba
nevyzvednutých akcií. V tomto roce totiž OKULA své akcie změnila ze zaknihovaných
(evidovaných ve středisku cenných papírů) na listinné (akcie jsou vydávány ve formě
skutečných akcií). Důvodem byly velmi vysoké poplatky SCP za zaknihování. Evidenci si nyní
vede OKULA sama. Všichni akcionáři si však doposud akcie nevyzvedli. Po lhůtě určené
k vyzvednutí (aktuálně trvá do 31.12.2023 – pokud nebude prodloužena) budou nevyzvednuté
akcie v dražbě nabídnuty k prodeji, aby získaly nové majitele. Nejedná se tedy o dražbu OKULY,
ale o dražbu nevyzvednutých akcií firmy OKULA (např. mnozí majitelé akcií již zemřeli a
dědicové se nepřihlásili k majetku).
17. Oslovili nás někteří pánové s nabídkou odkupu akcií – je to legální.
Ano, je. Přestože akcie OKULY nejsou veřejně obchodovatelné na burze cenných papírů - lze
s nimi mimo burzu volně obchodovat. Záleží na nabídce a poptávce. Pokud Vás někdo osloví –
je Vaší svobodnou volbou, jak s nabídkou naložíte. Zřejmě se jedná o akcionáře OKULY Nýrsko.
Těmto jsme povinni, dle zákona č. 90/2012 Sb., poskytnout údaje o ostatních, již
registrovaných akcionářích.
Pokud ještě akcie vydány nemáte – s největší pravděpodobností získali kontaktní údaje
z dražební vyhlášky z roku 2005, jejíž součástí byl i jmenný seznam akcionářů, kteří si akcie
nevyzvedli. Tento postup není v rozporu se zákonem. Seznam však již není v dnešní době
aktuální a obsahuje značně nepravdivých údajů (např. neaktuální jména, adresy, apod.).
18. Jaké je současné zaměření OKULY?
Navštivte naše webové stránky www.okula.cz a v sekci profil společnosti najdete výroční
zprávy s podstatnými informacemi o našem výrobním zaměření.
19. Do kdy musím nahlásit změnu údajů?

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

Ve vlastním zájmu co nejdříve. V případě prodlení hrozí, že potřebné informace nedostanete
včas nebo výplata podílu na zisku nemusí proběhnout (v případě změny bankovního účtu).
Jedná se o jedinou povinnost akcionáře.
Proč musím nahlašovat firmě určité údaje?
Jedná se o požadavek zákona č. 90/2012 Sb. – ZOK, v kontextu se zákonem č. 134/2013 Sb.
Tyto údaje jsou požadovány pro naplnění zákonné identifikační povinnosti. Jednak slouží
k jasné identifikaci akcionáře (jméno, datum narození, bydliště), dále jako komunikační kanál
pro zasílání informací (e-mailová adresa, popř. telefon) a pro zasílání podílu na zisku (číslo
bankovního účtu).
Jsou zaslaná data zabezpečena proti zneužití?
Ano, jednoznačně. Společnost OKULA Nýrsko má systém zabezpečení dat v souladu se směrnicí
EU 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. Důvody sběru dat a podmínky s jejich nakládáním
jsou uveřejněny na stránkách www.okula.cz – ochrana osobních údajů – akcionáři.
Kolik ks akcií jsem v kupónové privatizaci mohl získat?
Záleží na tom, v kterém kole jste investovali. Obecně vzato šlo na jednu kupónovou knížku
získat maximálně 10 ks akcií.
Kde mohu získat informaci o tom, zda vlastním i akcie jiných firem?
Pokud firma má zaknihované akcie – pak v centrálním depozitáři cenných papírů. Pokud je
firma vydává v listinné podobě-potom je nejlepší ověřit si situaci na webových stránkách
příslušné firmy. Zde byste měli najít obdobné informace, jaké poskytuje OKULA.
Mohu si akcie vyzvednout i jinde, než v sídle společnosti?
V současné době to není možné.
Musím, jako již registrovaný akcionář, žádat o výplatu dividendy?
Nemusíte. Okamžikem registrace v našem systému jste splnili všechny své povinnosti a vše již
běží automaticky. Výplata dividendy proběhne automaticky na účty udané do seznamu
akcionářů nejpozději do 3 měsíců ode dne rozhodnutí o její výplatě. Upozorňujeme pouze
na nutnost aktualizace údajů v seznamu akcionářů – pokud dojde z Vaší strany k jejich změně
(např. změna bankovního účtu). Povinnost oznámit změnu údajů je tedy na straně akcionáře.
Musím vyplacenou dividendu někde hlásit?
Nemusíte. Dle platných daňových zákonů Vám na účet bude poukázána částka již snížená
o daň z příjmu (aktuálně ve výši 15%). Daň za Vás odvede firma na účet ČNB. Zdaněný příjem
již tedy hlásit nikde nemusíte.

