
---------- Forwarded message --------- 
Od: <info@cnb.cz> 
Date: pá 5. 3. 2021 v 9:11 
Subject: Informační servis ČNB 
To: <kamila.kodrova@gmail.com> 
 

Dobrý den paní Kodrová, 
  
K Vašemu dotazu ze dne 2.3.2021 týkajícímu se poskytnutí údajů o dalších členech (opisu seznamu 
členů) družstevní záložny Československé úvěrní družstvo podle § 582 zákona č. 90/2012 Sb., o 
obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoK“), sdělujeme  následující. 
  
Činnost spořitelních a úvěrních družstev (dále jen „družstevní záložna“) upravuje primárně zákon č. 
87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSÚD“). 
Uvedenou problematiku upravuje ustanovení § 25b tohoto zákona, které v odstavci 1 stanoví, že 
družstevní záložna je povinna zachovávat v tajnosti a chránit před zneužitím údaje o svém členovi a o 
jeho obchodech s družstevní záložnou. 
  
Následující odstavce § 25b stanoví taxativní výčet osob (např. soud pro účely občanského soudního 
řízení, orgány činné v trestním řízení, správce daně), kterým může družstevní záložna na písemné 
vyžádání a bez souhlasu člena chráněné údaje podle odstavce 1 § 25b sdělit. V tomto taxativním 
výčtu není  uveden člen družstevní záložny jako oprávněná osoba, které by bylo možno poskytnout 
údaje o jiných členech družstevní záložny (bez jejich souhlasu). Vzhledem k tomu, že právní úprava 
ochrany údajů podle § 25b  odst. 1 ZSÚD je speciální právní úpravou (lex specialis) oproti obecné 
právní úpravě uvedené v § 582 ZoK, má právní úprava podle ZSÚD přednost před právní úpravou 
uvedenou v ZoK, která se proto nepoužije. 
  
Máme za to, že vzhledem k ustanovení § 25b ZSÚD družstevní záložna není oprávněna bez souhlasu 
členů družstevní záložny poskytnout jinému členu družstevní záložny opis seznamu členů družstevní 
záložny. 
  
_________________________ 
 
Výše uvedená odpověď na Vaše podání byly zpracována příslušným odborným útvarem ČNB, 
případně byly k její přípravě využity podklady zpracované příslušným odborným útvarem ČNB. 
Odeslání standardně vyřizuje odbor komunikace sekce kancelář. 
  
S pozdravem 
  
Markéta Fišerová 
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB 
sekce kancelář 
 
www.cnb.cz 
_________________________ 
  
  
  
  
  
čj. 2021/023174/CNB 
From: kamila.kodrova@gmail.com [mailto:kamila.kodrova@gmail.com] 
Sent: Tuesday, March 02, 2021 11:27 AM 
To: podatelna@cnb.cz; Čudejko Jiří 
Subject: Výklad předpisů - Zákon o obchodních korporacích versus GDPR 
  



Typ subjektu FO – fyzická osoba 

Fyzická osoba FO 

Jméno Kamila 

Příjmení Kodrová 

Titul Ing. 

E-mailová adresa kamila.kodrova@gmail.com 

Telefon (uvádějte v 
mezinárodním tvaru) 

+420739451371 

Doručení odpovědi na uvedený e-mail 

Naše značka (např. číslo 
jednací evidence ČNB) 

 

Vaše značka (např. číslo 
jednací evidence tazatele) 

 

Předmět podání Výklad předpisů - Zákon o obchodních korporacích versus 
GDPR 

Text podání, včetně 
uvedení relevantních 
ustanovení, vlastní analýzy 
a identity účastníka trhu, 
kterého se dotaz týká 

Popis situace: 
 
Jsem členem družstva Československé úvěrní družstvo, IČ: 
64946851 (dále jen ČSÚD nebo družstvo). V ČSÚD mám 
uložený podřízený členský vklad, který není pojištěn ze 
zákona. ČSÚD se nachází ve špatné hospodářské situaci, v 
současné době požádalo Českou národní banku (jako 
dohledový orgán nad finančním institucemi) o souhlas se 
zrušením družstva s likvidací družstva. 
Návrat vložených prostředků je v souvislosti s insolvencí a 
likvidací družstva dosti nejistý. Podobně postiženi jsou i 
další členové družstva. 
Mám tedy zájem a potřebu získat kontakty na ostatní členy 
družstva za účelem společného postupu členů družstva při 
insolvenci a při vymáhání náhrady škody. 
 
Dle §582 Zákona o obchodních korporacích má družstvo 
povinnost mi vydat opis příslušné části seznamu členů, 
jestliže na tom osvědčím právní zájem. K tomu uvádím 
stanovisko svého právníka: 
Zákon nespecifikuje, jak se má osvědčit právní zájem. 
Dostatečným zájmem v tomto případě je potřeba spojit se s 
ostatními členy družstva za účelem společného postupu při 
řešení důsledků nepříznivé hospodářské situace družstva. 



Není žádný důvod, aby se členové družstva mohli setkat 
pouze na členské schůzi, kde se nesejde ani dost členů, aby 
byla schůze usnášeníschopná. 
 
Podala jsem písemnou žádost na ČSÚD o poskytnutí 
kontaktů na členy družstva (opis ze seznamu členů). 
Družstvo mi opis ze seznamu členů neposkytlo, ani mi 
neposkytlo písemnou odpověď se zdůvodněním, proč opis 
seznamu členů nemůže poskytnout. Pouze mi bylo ústně 
sděleno, že mi nemohou vyhovět z důvodu ochrany osobních 
údajů (s obecným odkazem na nařízení GDPR). 
 
Dle §580 Zákona o obchodních korporacích družstvo vede 
seznam členů, do kterého se zapisují: 
• jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem 
určená adresa pro doručování, 
• den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu a 
• výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové 
povinnosti k členskému vkladu. 
 
Žádám ČNB o zodpovězení následujících otázek: 
1) Je v případě popsaném výše splněna podmínka „právního 
zájmu“ tak, aby mi družstvo mohlo poskytnout opis ze 
seznamu členů? 
2) V jakém rozsahu mi může družstvo poskytnout údaje o 
ostatních členech družstva tak, aby nedošlo k porušení 
předpisů týkajících se ochrany osobních údajů? 
 
Předem děkuji. S pozdravem. 
Ing. Kamila Kodrová, datum narození 16.7.1977 

Příloha č. 1  

Příloha č. 2  

Příloha č. 3  

Podmínky poskytování 
odpovědí 

 

Souhlasím s podmínkami 
poskytování odpovědí. 

Ano 

 


