
EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ

Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého 
zapojení akcionářů, a směrnice 2013/34/EU, pokud jde o některé prvky výkazu o správě a řízení 

společnosti, které předkládá Komise

(Úplné znění tohoto stanoviska je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na webových stránkách evropského 
inspektora ochrany údajů na adrese www.edps.europa.eu)

(2014/C 417/06)

1. Úvod

1.1 Konzultace evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ)

1. Dne 9. dubna 2014 Komise přijala návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 
2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů, a směrnice 2013/34/EU, pokud jde 
o některé prvky výkazu o správě a řízení společnosti (dále jen „návrh“) (1). Následující den Komise návrh poslala 
evropskému inspektorovi ochrany údajů ke konzultaci.

2. Vítáme skutečnost, že jsme byli ve věci tohoto návrhu konzultováni dříve, než byl přijat, a že jsme dostali možnost 
poskytnout Komisi neformální připomínky. Několik těchto připomínek Komise zohlednila. Díky tomu byly 
v návrhu směrnice posíleny záruky ochrany údajů. Rovněž vítáme, že v preambuli návrhu je uveden odkaz na 
konzultaci s EIOÚ.

1.2 Kontext, cíl a oblast působnosti návrhu

3. Komise v roce 2012 předložila v dokumentu „Akční plán: Evropské právo obchodních společností a správa a řízení 
společností – moderní právní rámec pro angažovanější akcionáře a udržitelnější společnosti“ (2) svůj plán pro 
danou oblast, který je postaven na uvedených dvou cílech – posílení transparentnosti a zapojení akcionářů.

4. Evropský inspektor ochrany údajů se k příslušným bodům akčního plánu vyjádřil ve svém dopise Komisi (3) ze dne 
27. března 2013. Konkrétně jsme poskytli předběžná vodítka ve vztahu k ochraně údajů a k otázkám soukromí 
týkajícím se „identifikace akcionářů“ a „dohledu akcionářů nad politikou odměňování“.

5. Celkovým cílem stávajícího návrhu v příslušné části je pozměnit směrnici 2007/36/ES (dále jen „směrnice 
o právech akcionářů“) (4), která zavedla minimální standardy, jejichž úkolem je zajistit, aby akcionáři měli před 
valnou hromadou včasný přístup k příslušným informacím a mohli jednoduchým způsobem hlasovat na dálku, 
a která také stanovila řadu dalších společných požadavků s ohledem na práva akcionářů.

3. Závěry

34. Vítáme konzultaci evropského inspektora ochrany údajů k tomuto návrhu i skutečnost, že Komise několik z našich 
připomínek zohlednila. Díky tomu byly záruky ochrany údajů v návrhu směrnice posíleny.

35. Doporučujeme provést v tomto stanovisku ještě následující zlepšení:

— Mělo by být doplněno obecné, samostatné ustanovení odkazující na platné právní předpisy v oblasti ochrany 
údajů, včetně „vnitrostátních právních předpisů provádějících směrnici 95/46/ES“.

— Dále by měl návrh specifikovat účel zpracovávání a měl by jasně stanovit, že ani informace týkající se toto
žnosti akcionářů, ani údaje o odměnách jednotlivých ředitelů nebudou použity k jakýmkoli s ochranou údajů 
neslučitelným účelům.

(1) COM(2014) 213 final.
(2) COM(2012) 740 final.
(3) Dostupný na webových stránkách evropského inspektora ochrany údajů na adrese https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/

mySite/shared/Documents/Consultation/Comments/2013/13-03-27_Letter_Company_Law_EN.pdf
(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007.
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— Dále by měl také návrh po společnostech požadovat, aby zajistily, že budou přijata technická a organizační 
opatření, která po určité době omezí přístup k informacím týkajícím se konkrétních jednotlivců (např. akcio
nářů nebo jednotlivých ředitelů).

— A konečně by návrh také měl požadovat, aby v případě, kdy kvůli zveřejnění podrobností o celkové odměně 
některého konkrétního ředitele došlo k odhalení údajů o zdravotním stavu nebo jiných zvláštních kategorií 
údajů chráněných podle článku 8 směrnice 95/46/ES, byly příslušné informace upraveny tak, aby se vyloučily 
veškeré odkazy na tyto „citlivější“ informace.

V Bruselu dne 28. října 2014.

Giovanni BUTTARELLI

zástupce evropského inspektora ochrany údajů
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