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Vážený pane generální řediteli,
v návaznosti na Vaši žádost o stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů
(dále jen „Úřad“) ze dne 2. září 2014, týkající se poskytnutí zápisu z valné hromady akciové
společnosti, jenž, kromě jiného, zahrnuje též rodná čísla a identifikační čísla akcionářů,
včetně počtu akcií konkrétního akcionáře (respektive vlastníků akcií na jméno), a poskytnutí
seznamu všech akcionářů, Vám sděluji následující:
Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, představuje osobní údaj takový typ informace, která se týká
přímo či nepřímo určené nebo určitelné fyzické osoby. Jinak řečeno, pakliže je osoba
disponující nějakou skutečností schopna tuto přiřadit ke konkrétnímu člověku, půjde v praxi
o osobní údaj. V intencích ustanovení § 4 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů
se subjekt považuje za určený nebo určitelný taktéž, je-li identifikován na základě čísla, kódu
nebo jednoho či více prvků specifických pro jeho ekonomickou identitu. Jelikož seznamy
akcionářů ze zákona zahrnují mimo jiné jméno, příjmení a další údaje konkrétního akcionáře,
včetně jmenovité hodnoty akcií vydávaných akciovou společností, jedná se v tomto případě
o osobní údaje. Vzhledem k řečenému je proto nutné chápat počty akcií konkrétních
akcionářů jako osobní údaje určující toliko jejich ekonomickou identitu.
K dané problematice je třeba dále uvést, že využívání rodných čísel upravuje zákon
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a to v ustanovení § 13 odst. 9 a § 13c tohoto zákona. Dle
ustanovení § 13c odst. 1 písm. a) citovaného zákona lze rodná čísla využívat jen, jde-li
o činnost ministerstev, jiných správních úřadů, orgánů pověřených výkonem státní správy,
soudů, vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti, nebo notářů pro potřebu vedení
Centrální evidence závětí, případně s odkazem na ustanovení § 13c odst. 1 písm. b)
stanoví-li tak zvláštní zákon, potažmo ustanovení § 13c odst. 1 písm. c) uvádí možnost
využití se souhlasem nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce. Použití
identifikátoru rodného čísla v soukromoprávních vztazích k identifikaci občanů je tak
v zásadě nepřípustné, neboť v rámci běžné identifikace postačuje uvedení jména, příjmení,
data narození a adresy trvalého bydliště. Opačná situace pak nastává v případě užití
rodného čísla vůči orgánům státu, kde rodné číslo plní funkci základního rozpoznávacího
údaje subjektu. Co se týče identifikačních čísel právnických osob, tato zůstávají volně
přístupná prostřednictvím veřejných rejstříků, nepoužívají tedy shodné ochrany jako rodná
čísla.

Údaje o konkrétní fyzické osobě v rozsahu dle zákona, tedy společně s informacemi
například o tom, kolik subjekt vlastní akcií, jakého druhu jsou tyto akcie, zda se účastnil valné
hromady, jakým způsobem na valné hromadě vystupoval apod., spadají obecně pod definici
osobního údaje. Nelze však opomenout, že zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
ve znění pozdějších předpisů, vyžaduje dle ustanovení § 264 odst. 2 pro zápis do seznamu
akcionářů, který je přístupný všem akcionářům, pouze označení druhu akcie, její jmenovitou
hodnotu, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby
oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Zatímco
údaje vymezené v § 264 odst. 2 zákona o obchodních korporacích je společnost na základě
§ 266 odst. 1 tohoto zákona povinna poskytovat i bez souhlasu dotčeného subjektu,
akcionáře, další skutečnosti nezahrnuté v seznamu akcionářů například rodná čísla a počet
vlastněných akcií, mohou být poskytnuty výlučně se souhlasem subjektu údajů.
Vzhledem ke shora uvedenému je Úřad toho názoru, že poskytnutí seznamu akcionářů
v rozsahu stanoveném zákonem, v tomto případě ustanovení § 264 odst. 2 a § 266 odst. 1
zákona o obchodních korporacích, není v rozporu s požadavky na ochranu osobních údajů.
Z pohledu zákona o ochraně osobních údajů se bude jednat o zpracování údajů, které
je nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce, akciové společnosti, a které lze
na základě § 5 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů provádět i bez souhlasu
dotčených osob. Pokud jde o zápis a prezenční listinu z valné hromady, nastává zde
obdobná situace. Skutečnosti uváděné v zápisu z valné hromady nebo v dokumentech
k zápisu přikládaných jsou vymezeny v § 423 zákona o obchodních korporacích, přičemž
jedním z dokumentů přikládaných k zápisu je i listina přítomných. Zákon o obchodních
korporacích v § 425 odst. 1 přímo počítá s poskytnutím zápisu či jeho částí akcionářům, jež
o ně písemně požádají. Rozsah údajů o fyzických osobách - akcionářích, které by měly být
v těchto dokumentech uvedeny, není přímo upraven. Proto je dle názoru Úřadu nutno
analogicky uplatnit výčet ve výše uvedeném ustanovení § 264 zákona o obchodních
korporacích. Pokud zápis či jeho přílohy obsahují vymezené údaje, lze je rovněž poskytnout
i bez souhlasu daných akcionářů. Jestliže tyto listiny obsahují další osobní údaje, zmíněná
rodná čísla a počty vlastněných akcií, lze je zpřístupnit jen se souhlasem jednotlivých
akcionářů nebo v částečně anonymizované podobě.
S pozdravem

Mgr. František Nonnemann
ředitel odboru analýzy
a zpracování informací ve veřejném sektoru

