
 
 
 
 

STANOVISKO č. STAN/11/2005 ze dne 16. 9. 2005 
 
Způsob uveřejňování a rozsah seznamu vlastníků předmětu dražby 

 
Při organizování veřejných dražeb cenných papírů je obchodník s cennými papíry povinen 
v souladu s § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách označit 
v dražební vyhlášce vlastníka předmětu dražby. Vzhledem ke specifické povaze veřejných 
dražeb cenných papírů, kdy vlastníkem předmětu dražby je často i několik tisíc akcionářů, 
není vždy zcela jasné, jakým způsobem naplnit tuto informační povinnost, aniž by nebyla 
ohrožena informační hodnota dotčené dražební vyhlášky. 
 

I. Způsob uveřejnění seznamu vlastníků předmětu dražby 
 
Metodika Komise k veřejným dražbám cenných papírů1 se touto otázkou zabývá v bodu 
5.13.: „Ustanovení § 20 odst. 1, resp. § 43 odst. 1 stanoví minimální obsahové náležitosti 
dražební vyhlášky. S ohledem na znění § 33 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
se toto ustanovení na dražební vyhlášku veřejné dražby cenných papírů použije v celém 
rozsahu s výjimkou písm. h) v případě dražby zaknihovaných cenných papírů, u kterých to 
jejich povaha vylučuje. V případě veřejných dražeb akcií na základě § 112, § 113 zákona o 
podnikání na kapitálovém trhu, resp. § 214 odst. 4 obchodního zákoníku, postačí pro označení 
vlastníka předmětu dražby uvést, že jde o vlastníky cenných papírů, kteří jsou v prodlení s 
jejich předložením či převzetím ve smyslu ustanovení § 112, 113 zákona o podnikání na 
kapitálovém trhu (§ 214 obchodního zákoníku), s informací o tom, kde je úplný seznam 
vlastníků cenných papírů uveřejněn, popřípadě kde je do něj možno nahlédnout…“  
 
Uvedený přístup vychází ze skutečnosti, že v případě některých dražeb cenných papírů 
existuje i několik tisíc akcionářů (vlastníků předmětu dražby), kteří jsou v prodlení 
s převzetím akcií. V praxi se vyskytl případ, kdy počet takových akcionářů přesahoval 
50.000. I kdyby bylo označení každého vlastníka umístěno do jedné řádky dokumentu, 
znamenalo by to při 46 řádcích na jedné straně nárůst rozsahu dražební vyhlášky o více než 
tisíc stran. Tím by došlo ke značnému znepřehlednění obsahu vyhlášky a výraznému ztížení 
orientace v základním informačním dokumentu o předmětné dražbě. Komise je proto názoru, 
že uvedený seznam je vhodné uvést v příloze dražebními vyhlášky, která je ovšem veškerým 
zájemcům dostupná, aby se mohli s tímto seznamem seznámit tak jako s ostatními údaji 
obsaženými v dražební vyhlášce. Přístup k těmto údajům je obchodník s cennými papíry 
povinen zajistit, jak prostředky komunikace na dálku, tak v sídle obchodníka s cennými 
papíry pro možnost pořizování opisů a výpisů. O možnostech seznámení se se seznamem 
vlastníků předmětu dražby je povinen v dražební vyhlášce informovat. Tímto způsobem je 
splněna zákonná povinnost označení vlastníků předmětu dražby a zároveň zachována 
informační hodnota dražební vyhlášky. 
 

                                                 
1 http://www.sec.cz/export/CZ/Informace_profesional_m/get_dms_file.do?FileId=738 



II. Rozsah údajů o osobách v seznamu vlastníků předmětu dražby 
 

Otázku šíře údajů o vlastnících předmětu dražby je třeba interpretovat s ohledem na § 11 
zákona o veřejných dražbách, který požaduje, aby osoby a věci byly označovány způsobem 
vylučujícím jejich záměnu. Problematika označení osob v seznamu je zároveň dotčena 
ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
a Komise se proto v této záležitosti obrátila s žádostí o stanovisko na Úřad pro ochranu 
osobních údajů. 
 
Ten v odpovědi uvedl:  „Vzhledem k tomu, že ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 
26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, rozsah osobních údajů 
nezbytných pro označení osob ve smyslu požadavku dle § 11 téhož zákona neuvádí, je třeba 
vycházet z obecného právního předpisu, tedy ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“). V 
konkrétním případě se jedná, ve spojení s § 7 zákona, o ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) 
zákona, podle kterého je zpracovatel povinen „shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze 
stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu“. Údaji 
odpovídajícími tomuto ustanovení pak nepochybně budou údaje vedené v seznamu akcionářů 
podle § 156 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
tedy jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem. Tyto údaje bývají zpravidla pro 
vyloučení záměny subjektu údajů postačující. Lze si však představit případy, kdy je bude 
nutné ještě doplnit datem narození. Vzhledem k dikci § 11 zákona č. 26/2000 Sb., by bylo 
možné i tento údaj shromažďovat podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona bez souhlasu subjektu 
údajů. Datum narození však v seznamu akcionářů obsaženo není. V krajním případě by 
přicházelo v úvahu se souhlasem akcionáře i využití jeho rodného čísla podle § 13c odst. 1 
písm. c) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.“ 

 
Obchodník s cennými papíry je s odkazem na citované stanovisko Úřadu pro ochranu 
osobních údajů oprávněn uveřejnit celou šíři ve stanovisku citovaných údajů. Komise je však 
názoru, že pro splnění povinnosti označení osob způsobem vylučujícím záměnu, není 
nezbytné uvádět vždy všechny tyto údaje. K označení osoby tak, aby byla vyloučena její 
záměna, stačí např. u fyzických osob uvést jméno a příjmení s uvedením data narození a obec, 
kde má fyzická osoba své bydliště, u právnické osoby pak postačuje název a obec, ve které se 
nachází její sídlo. 
 
 
Kontaktní osoba:  
Mgr. Evžen Šťastný, tel.: 221 096 121, e-mail: evzen.stastny@sec.cz 


