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Vyřizuje:

Praha 9. března 2017
Dotaz na rozdílnost stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“)
Úřad obdržel dne 16. 2. 2017 Váš dotaz, týkající se rozdílnosti stanovisek Úřadu č. j. UOOU-07904/16
ze dne 12.7.2016 a UOOU-08698/14 ze dne 11.9. 2014.
K Vašemu dotazu Vám sděluji:
Vámi uváděná stanoviska Úřadu nejsou tak rozdílná, jak se Vám na první pohled zřejmě jeví a při
jejich pozornějším přečtení zjistíte, že ani v jednom z nich Úřad netvrdí, že by informace o počtu akcií
v držení konkrétního akcionáře mohla být klasifikována jako citlivý údaj ve smyslu § 4 písm. b) zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Podle § 264 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, se do seznamu akcionářů
zapisují tyto údaje:
a) označení druhu akcie [podle § 250 odst. 2 písm. d) a § 259 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 276],
b) jmenovitá hodnota akcie, ledaže jde o kusové akcie [podle § 259 odst. 1 písm. c), resp. § 257 odst.
4],
c) jméno akcionáře (podle § 77 obč. zák. jako osobní jméno a příjmení člověka, resp. podle § 132 odst.
1 a § 423 obč. zák. jako název či obchodní firma právnické osoby).
d) bydliště nebo sídlo akcionáře (podle § 80 a násl., resp. § 136 a násl. obč. zák.), a e) číslo
bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je
plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
Zároveň platí, že Vám Vámi nejmenovaná významná česká akciová společnost (dále jen „společnost“)
Vám musí, resp. může, poskytnout jen ty údaje zapisované do seznamu akcionářů, které jsou
zapisovány do seznamu z její právní povinnosti tak činit, a provedení zápisu údaje o počtu akcií
v držení jednoho každého akcionáře skutečně ve výčtu povinně zapisovaných údajů není.
Pokud je ovšem seznam akcionářů veden řádně, tedy tak, že ke každé jednotlivě označené (např.
očíslované) akcii jsou přiřazeny údaje o její jmenovité hodnotě a identifikační údaje o akcionáři, pak
takový seznam vypovídá samozřejmě i o počtu akcií, které jsou v držení jednotlivých akcionářů, neboť
seznam akcionářů je zároveň de facto seznamem jednotlivých akcií. Je nepochybné, že v případě
poskytnutí řádně vedeného seznamu akcionářů podle § 264 odst. 2 zákona o obchodních
korporacích informace o počtech, druzích a hodnotách akcií v držení jednotlivých akcionářů od
společnosti po právu obdržíte.
S pozdravem
vedoucí odd. stížností a konzultací
(podepsáno elektronicky)

