INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V SOUVISLOSTI S VALNOU HROMADOU
SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s.
Tento informační dokument (dále jen „Informační dokument“) připravila společnost ČEZ, a. s., se sídlem
v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO: 45274649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, sp. zn. B 1581 (dále jen „Společnost“), v souvislosti s valnou hromadou Společnosti konanou
dne 26. června 2019 (dále jen „Valná hromada“). Popisuje některé důležité aspekty zpracování osobních údajů
fyzických osob, které jsou akcionáři Společnosti nebo zástupci akcionářů Společnosti (dále jen „Subjekty údajů“).
Tento Informační dokument se přiměřeně vztahuje i na zpracování osobních údajů dalších fyzických osob
v souvislosti s Valnou hromadou, např. členů orgánů Společnosti nebo orgánů Valné hromady.
Tento Informační dokument vznikl v návaznosti na požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
(dále jen „GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.
1.

Úvod

1.1.	Je zřejmé, že v souvislosti s Valnou hromadou potřebuje Společnost zajistit zpracování množství údajů –
je to nezbytné mj. k tomu, aby mohla Valná hromada proběhnout, aby mohl být naplněn její účel a aby
Společnost mohla splnit své povinnosti týkající se konání Valné hromady a realizace rozhodnutí, která
na ní mají být přijata. Mnohé z takových údajů se týkají Subjektů údajů, tj. fyzických osob, a jedná se proto
o tzv. osobní údaje (osobní údaje Subjektů údajů dále jen „Osobní údaje“).
1.2.	V prvé řadě je nutno zdůraznit, že zpracování Osobních údajů v souvislosti s Valnou hromadou bude
probíhat obdobně jako v předchozích letech. Cílem tohoto Informačního dokumentu proto v žádném
případě není to, aby Subjekty údajů nabyly dojmu, že Společnost na Valné hromadě významně mění
způsob, jakým jsou zpracovávány Osobní údaje.
1.3.	Dále Společnost považuje za vhodné upozornit rovněž na následující skutečnosti:
(a)	Společnost připravila obecné informace o zpracování osobních údajů a publikovala je na svých webových
stránkách (https://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/cez/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.html)
(dále jen „Informace o osobních údajích“). Zpracování Osobních údajů v souvislosti s Valnou hromadou
bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v Informacích o osobních údajích.
(b)	Společnost jmenovala tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů, mezi jehož úkoly patří mj. řešení
záležitostí, které se týkají zpracování osobních údajů Společností, tedy i zpracování Osobních údajů
v souvislosti s Valnou hromadou. Pověřence lze kontaktovat na poštovní adrese Pověřenec pro ochranu
osobních údajů, ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4; případně prostřednictvím formuláře
na webových stránkách Společnosti: https://gdpr.cez.cz/. Podrobnosti lze získat na webových stránkách
Společnosti (https://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/cez/poverenec-pro-ochranu-osobnich-udaju.html).
1.4.	Zpracování Osobních údajů se uskutečňuje zčásti automatizovaně a zčásti manuálně. Při automatizovaném
zpracování však nedochází k automatizovanému rozhodování o Subjektech údajů ani k tzv. profilování,
tj. vyhodnocování Subjektů údajů, např. pokud jde o jejich stávající nebo možnou budoucí ekonomickou
situaci, chování apod.
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1.5.	Společnost má při zpracování Osobních údajů v souvislosti s Valnou hromadou především postavení
tzv. správce, což znamená, že určuje (byť v rozsahu daném především jejími právními povinnostmi
a oprávněnými zájmy) proč a jak se Osobní údaje zpracovávají.
2.

Základní otázky týkající se zpracování Osobních údajů

2.1. Proč (k jakým účelům) jsou Osobní údaje zpracovávány a po jak dlouhou dobu?
Rámcově jsou důvody (účely) zpracování Osobních údajů charakterizovány v bodě 1.1.
Osobní údaje budou zpracovávány:
(i)	zčásti proto, že zpracování je svou povahou nezbytné pro plnění právních povinností Společnosti,
případně zpracování přímo vyžadují právní předpisy (např. pořízení listiny přítomných na Valné hromadě
nebo zpracování údajů v rozsahu potřebném pro to, aby mohli být identifikováni akcionáři, kterým má
být vyplacen podíl na zisku), a
(ii)	zčásti proto, že je oprávněným zájmem Společnosti, případně jiných osob určité Osobní údaje
zpracovávat (např. pořízení audiozáznamu z Valné hromady, na kterém jsou zaznamenány i určité
Osobní údaje, umožní v zájmu správného pořízení zápisu z Valné hromady mj. spolehlivě zachytit její
průběh a ústní přednesy Subjektů údajů).
Jako typické příklady konkrétních účelů zpracování Osobních údajů lze uvést následující:
(a) pořízení seznamu akcionářů oprávněných k účasti na Valné hromadě
		Pro tento účel musí být Osobní údaje zpracovávány od pořízení výpisu z evidence Centrálního
depozitáře cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“) k rozhodnému dni pro účast na Valné hromadě
(dále jen „Výpis z CDCP“), tj. nejdříve 7 kalendářních dnů před dnem konání Valné hromady.
(b)	registrace Subjektů údajů na Valné hromadě (viz bod 1 pozvánky na Valnou hromadu)
		Pro tento účel musí být Osobní údaje zpracovávány na základě Výpisu z CDCP, jak bylo zmíněno
v předcházejícím písm. (a). Ohledně Subjektů údajů přítomných na Valné hromadě musí být Osobní
údaje v rozsahu, který Subjekt údajů potvrdí v listině přítomných, případně v plné moci k zastoupení
na Valné hromadě, zpracovávány po celou dobu existence Společnosti, případně i déle, pokud to v příslušné
době bude vyplývat z právních předpisů (viz článek 11 odst. 6 a článek 12 odst. 13 stanov Společnosti).
(c)	zpracování podání Subjektů údajů určených Valné hromadě (návrhů, protinávrhů, žádostí o vysvětlení,
případně protestů), vyhodnocení hlasování, pořízení a uchování zápisu z Valné hromady; v této
souvislosti bude mj. pořizován audiozáznam z průběhu Valné hromady
		Podání akcionářů, včetně Osobních údajů, se musí zachytit v zápise z Valné hromady, který je
uchováván po celou dobu existence Společnosti, případně i déle, pokud to v příslušné době bude
vyplývat z právních předpisů (viz článek 12 odst. 13 stanov Společnosti).
		Společnost rovněž zamýšlí nechat pořídit notářský zápis osvědčující přijatá rozhodnutí a/nebo průběh
Valné hromady (dále jen „Notářský zápis“). Podle povahy Notářského zápisu a podle konkrétního
průběhu Valné hromady může být notář povinen v Notářském zápise uvést rovněž Osobní údaje
(např. bude-li podán protest). Za určitých okolností může Notářský zápis sloužit jako podklad pro zápis
příslušných údajů do obchodního rejstříku (ve vztahu k Valné hromadě se jedná o odvolání a volbu
členů dozorčí rady). V takovém případě by byl uložen do sbírky listin a byl by přístupný na internetových
stránkách obchodního rejstříku, a to po dobu, která by nezávisela na vůli Společnosti, nýbrž na pravidlech
vedení obchodního rejstříku.
		Audiozáznam z Valné hromady (z oficiálního dění v sále) se pořizuje s ohledem na oprávněný zájem
Společnosti a v souladu s tímto oprávněným zájmem se následně uchovává po dobu nezbytnou
k pořízení zápisu z Valné hromady, a dále po dobu, kdy podle názoru Společnosti může být potřebné
zkontrolovat správnost zápisu. Společnost předpokládá, že doba uchování audiozáznamu nepřekročí
promlčecí lhůtu pro uplatnění práv spojených s jejím konáním.
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		Osobní údaje, které byly publikovány na internetových stránkách Společnosti (typicky v rámci plnění
zákonné povinnosti Společnosti publikovat návrhy a protinávrhy akcionářů), budou na těchto internetových
stránkách uchovány spolu s dalšími informacemi o konání Valné hromady.
		Osobní údaje obsažené na hlasovacích lístcích a protokolech o hlasování na Valné hromadě musí
být zpracovány proto, aby bylo možno stanovit výsledky jednotlivých hlasování a pořídit zápis z Valné
hromady. Dále budou tyto Osobní údaje zpracovány z důvodu oprávněného zájmu Společnosti pro
případ, že bude nutno řešit pochybnosti ohledně správnosti výsledků hlasování nebo obsahu zápisu
z Valné hromady; Společnost předpokládá, že doba jejich uchování nepřekročí promlčecí lhůtu pro
uplatnění práv spojených s jejím konáním.
(d)	výplata podílů na zisku akcionářům
		Pokud Valná hromada rozhodne o výplatě podílu na zisku akcionářům, budou Osobní údaje v rozsahu
potřebném pro realizaci této výplaty zpracovávány po dobu, po kterou bude probíhat výplata.
V návrhu, který představenstvo předložilo k tomuto bodu, je uvedeno, že výplata podílu na zisku
akcionářům končí dnem 31. července 2023.
	Podle specifických okolností mohou být Osobní údaje zpracovávány i k jiným navazujícím účelům,
zpravidla z důvodu oprávněného zájmu Společnosti, případně jiných dotčených osob. Mohlo by se jednat
např. o situace, kdy by vznikla pochybnost nebo spor v souvislosti s Valnou hromadou nebo usneseními,
která na ní byla přijata. V takovém případě by příslušné Osobní údaje byly zpracovávány po dobu,
po kterou by to bylo pro daný účel potřebné, např. po dobu trvání sporu, vymáhání práv z takového sporu
a dále po dobu archivace relevantních dokumentů.
2.2. Jaké Osobní údaje jsou zpracovávány a jakým způsobem jsou získávány?
	Pro účely související s Valnou hromadou (viz bod 2.1) se v prvé řadě zpracovávají Osobní údaje v rozsahu,
ve kterém jsou evidovány v souladu s požadavky právních přepisů v evidenci CDCP a jako takové je
Společnost obdrží v rámci Výpisu z CDCP. Jedná se o identifikační údaje akcionáře (zejména jméno
a bydliště, případně doručovací adresa, ale také rodné číslo, případně u podnikatelů i identifikační číslo)
a údaje týkající se akcií Společnosti v majetku daného akcionáře a práv vztahujících se k těmto akciím
(včetně případných údajů o osobách oprávněných vykonávat práva spojená s těmito akciemi).
	Společnost má mj. povinnost pořídit listinu přítomných na Valné hromadě. Do ní se zapisují Osobní údaje
v rozsahu, který vyplývá ze zákona a stanov Společnosti (viz zejména článek 11 odst. 6 stanov).
	Další Osobní údaje poskytuje při konání Valné hromady sám Subjekt údajů. Jedná se např. o:
(i)	Osobní údaje uvedené v dokladu totožnosti, kterým se Subjekt údajů prokazuje při registraci
na Valnou hromadu.
(ii)	podpis Subjektu údajů, zejména při registraci a na hlasovacích lístcích, případně
(iii)	další Osobní údaje vyplývající z plné moci odevzdané při registraci, z přednesů Subjektu údajů
na Valné hromadě (návrhů, protinávrhů, žádostí o vysvětlení, případně protestů) nebo z hlasovacích
lístků, které Subjekt údajů odevzdá při hlasování, apod.
	V této souvislosti Společnost upozorňuje, že pro zajištění řádného výkonu akcionářských práv je potřebné,
aby se akcionáři, resp. jejich zástupci při svých přednesech identifikovali. Při registraci je jim přiděleno
identifikační číslo pro účely Valné hromady, které mohou mj. uvádět ve svých ústních přednesech.
	Další Osobní údaje bude třeba zpracovat, pokud Valná hromada rozhodne o výplatě podílu na zisku
akcionářům. Podrobněji viz příslušnou pasáž v bodě 2.3 tohoto Informačního dokumentu.
2.3. Jak jsou Osobní údaje chráněny a kdo k nim má přístup?
	Ochrana Osobních údajů je zajištěna kombinací technických a organizačních opatření a je založena
na stejných zásadách jako ochrana jakýchkoli jiných osobních údajů, které zpracovává Společnost.
Tyto zásady jsou popsány v Informacích o osobních údajích.
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	Ochrana zpracovávaných Osobních údajů je založena mj. i na principu, že k nim mají přístup pouze ty osoby,
které k tomu mají důvod vzhledem ke konkrétním účelům zpracování Osobních údajů (viz bod 2.1).
Při zachování uvedeného principu (a na základě odpovídajících smluvních ujednání, případně zákonných
záruk) se vedle vybraných zaměstnanců a členů vedení Společnosti může jednat především o:
(i)	orgány Valné hromady,
(ii)	zaměstnance a členy vedení společnosti ADMINISTER, spol. s r. o. (IČO: 47551054), která byla
pověřena zajištěním některých organizačních záležitostí v souvislosti s Valnou hromadou,
iii)	notáře v souvislosti s pořizováním Notářského zápisu,
(iv)	externí poradce Společnosti,
(v)	akcionáře Společnosti, pokud jde o Osobní údaje uvedené v zápise z Valné hromady, který mohou
akcionáři získat od Společnosti v souladu s právními předpisy, případně
(vi)	širokou veřejnost v rozsahu, ve kterém je Společnost povinna do sbírky listin obchodního rejstříku
uložit dokumenty obsahující Osobní údaje (např. Notářský zápis sloužící jako podklad pro zápis
do obchodního rejstříku – viz bod 2.1(c)).
Nepředpokládá se předávání Osobních údajů mimo Českou republiku.
	Pokud Valná hromada rozhodne o výplatě podílu na zisku akcionářům, obdrží od Společnosti v potřebném
rozsahu Osobní údaje banka pověřená provedením výplaty, a to ve stavu podle výpisu z CDCP pořízeného
k rozhodnému dni pro uplatnění práva na podíl na zisku. Podle návrhu usnesení, který představenstvo
Společnosti předkládá k tomuto bodu, je pověřenou bankou Česká spořitelna a.s. (IČO: 45244782)
a uvedeným rozhodným dnem je 2. červenec 2019. Pověřená banka potom může v potřebném rozsahu
žádat oprávněné osoby o sdělení dalších údajů, zejména údajů o bankovním spojení a údajů potřebných
pro splnění daňových povinností souvisejících s výplatou.
2.4. Mohou Subjekty údajů se zpracováním svých Osobních údajů nesouhlasit?
	Zpracování Osobních údajů pro účely související s Valnou hromadou (viz bod 2.1) nevyžaduje souhlas
Subjektů údajů. Existuje totiž buď přímo povinnost, anebo potřeba (a na ni navazující oprávněný zájem)
Osobní údaje pro dané účely zpracovávat. Také proto si Společnost, případně další osoby (viz bod 2.3),
pořídí určité Osobní údaje samy (např. prostřednictvím Výpisu z CDCP), anebo je mohou vyžadovat
od Subjektů údajů, aby jim bylo umožněno uplatnit příslušná akcionářská práva.
	Proto případný nesouhlas Subjektu údajů nebude mít vliv na to, že jeho Osobní údaje budou zpracovávány
v souladu s tím, co je popsáno v tomto Informačním dokumentu. Tím však nejsou dotčena další práva
Subjektů údajů, zejména ta podle bodu 3.
3.

Práva Subjektů údajů

3.1. Obecně
	Pokud nejsou níže uvedena dodatečná pravidla, může Subjekt údajů uplatňovat níže uvedená práva
u Společnosti, a to prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů (viz bod 1.3(b)).
	Zároveň je však potřebné upozornit, že z organizačních důvodů obvykle nebude možné, aby povinnosti
odpovídající právům Subjektů údajů byly v plném rozsahu splněny přímo na Valné hromadě. Pokud by
to bylo potřebné, budou splněny následně v přiměřené lhůtě, nejpozději do jednoho měsíce od žádosti
příslušného Subjektu údajů.
3.2. Právo na přístup k Osobním údajům
	Subjekt údajů má v obecné rovině v prvé řadě právo získat od Společnosti potvrzení, zda jeho Osobní
údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud zpracovávány jsou, má rovněž právo získat přístup k těmto
Osobním údajům, případně jejich kopii. Tato práva může Subjekt údajů uplatnit i v elektronické formě,
a to zejména prostřednictvím formuláře na webových stránkách Společnosti: https://gdpr.cez.cz/; viz též
bod 1.3(b).
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	Pro úplnost je třeba zmínit, že Subjekty údajů mají rovněž právo na další informace, které jsou nicméně
uvedeny v jiných bodech tohoto Informačního dokumentu.
3.3. Právo na opravu Osobních údajů
	Pokud se zjistí, že jeho Osobní údaje jsou nepřesné, má příslušný Subjekt údajů právo na to, aby je
Společnost opravila. Společnost však upozorňuje, že v rozsahu, ve kterém budou Osobní údaje získány
od CDCP, bude považovat za potřebné odkázat Subjekty údajů přímo na CDCP, kde případnou opravu
Osobních údajů dosáhnou nejefektivněji; Společnost obecně nemá možnost Osobní údaje evidované
v CDCP sama měnit ani opravovat.
3.4. Právo na výmaz Osobních údajů
	Subjekt údajů má právo na to, aby Společnost vymazala jeho Osobní údaje, pokud pro to nastane některý
z důvodů uvedených v GDPR; ve vztahu ke zpracování Osobních údajů popsanému v tomto Informačním
dokumentu může být takovým důvodem především skutečnost, že Osobní údaje již nejsou potřebné
pro příslušné účely (viz též bod 2.1).
	Společnost opět upozorňuje (obdobně jako v bodě 3.3), že obecně nemá možnost dosáhnout výmazu
Osobních údajů z evidence CDCP.
3.5. Právo na omezení zpracování Osobních údajů
	V případech stanovených v GDPR, zejména v případech, kdy by vznikly pochybnosti o přesnosti Osobních
údajů nebo o právu Subjektu údajů na jejich výmaz (viz bod 3.4), má Subjekt údajů právo na odpovídající
omezení zpracování Osobních údajů.
3.6. Právo podat námitky proti zpracování Osobních údajů
	Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu Společnosti nebo jiné osoby (blíže
viz bod 2.1), nikoli proto, že to je nezbytné pro splnění právní povinnosti Společnosti, může Subjekt údajů
podat námitku proti takovému zpracování odůvodněnou jeho konkrétní situací. Společnost má povinnost
zpracování Osobních údajů pro příslušný účel ukončit, ledaže z GDPR vyplývá něco jiného, zejména když
má Společnost závažné oprávněné důvody pro zpracování příslušných Osobních údajů a tyto důvody
převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů; existenci takových důvodů vyhodnocuje
v první řadě sama Společnost (tím nejsou dotčena práva Subjektu údajů podle bodu 3.7).
3.7. Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
	Pokud bude mít Subjekt údajů pochybnost, zda jsou při zpracování jeho Osobních údajů plně dodržena
jeho práva, doporučuje Společnost, aby se Subjekt údajů s touto pochybností obrátil v prvé řadě přímo
na ni zejména prostřednictvím jejího pověřence pro ochranu osobních údajů (viz bod 1.3(b)). Pokud se tyto
pochybnosti nepodaří rozptýlit, má Subjektu údajů možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů;
kontaktní údaje jsou uvedeny např. na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů
(https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10).
4.

Závěr

4.1.	Společnost připravila tento Informační dokument nejen z důvodu naplnění své informační povinnosti,
nýbrž i s přihlédnutím k tomu, že má zájem, aby zpracování Osobních údajů probíhalo mj. při dodržení
zásad otevřenosti.
4.2. Doplňující informace mohou Subjekty údajů získat mj. ze zdrojů a způsoby, které jsou uvedeny v bodě 1.3
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