
Instrukce pro žádost o vydání seznamu akcionářů 
 

OSTROJ a.s.,  

sídlem Těšínská 1586/66, 746 41 Opava, IČO: 451 93 681  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl      

B, vložka 349  

(dále také jako „Společnost“)  

 

→ Společnost vede seznam akcionářů dle § 264 a násl. zákona o obchodních korporacích. 

→ Akcionář má právo na vydání opisu seznam akcionářů nebo jeho části. 

→ Ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v sezamu akcionářů.    

 

Podmínky podání žádosti 
➢ Písemná žádost akcionáře (listinná, elektronická podoba, lze i osobně v sídle Společnosti). 

➢ Jednoznačná a prokázaná totožnost akcionáře1 - v případě pochybností o totožnosti 

akcionáře si Společnost vyhrazuje právo si vyžádat od akcionáře dodatečné ověření 

totožnosti nebo jeho osobní přítomnost v sídle Společnosti.   

➢ Úhrada nákladů spojených s vydáním opisu v případě poskytnutí opisu v listinné podobě – 

každá strana opisu je zpoplatněna částkou 30,- Kč vč. DPH; částka zahrnuje náklady na 

administraci, tisk a zaslání opisu poštou. Faktura za úhradu nákladů bude doručena akcionáři 

po obdržení jeho žádosti; v ostatním platí přiměřeně příslušná vyhláška ministerstva financí.  

➢ V případě zastoupení akcionáře se vyžaduje plná moc s úředně ověřeným podpisem 

akcionáře.  

 

Opis seznamu akcionářů nebo jeho části poskytne Společnost bez zbytečného odkladu                          

od doručení žádosti akcionáře a splnění výše uvedených podmínek. 

 

Jiným osobám, než akcionářům poskytne Společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů pouze 

za podmínky, souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. Stejné pravidlo platí v případě 

poskytnutí údajů o číslu bankovního účtu akcionářů (zásadně se tento údaj v opisu seznamu 

neuvádí). 
 

Kontaktní údaje:  
Při podání žádosti a ve všech souvisejících záležitostech nás kontaktujte na emailové adrese: 

akcie@ostroj.cz. 

 

 

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů akcionářů: 

S informacemi se seznamte na www.ostroj.cz, v sekci Pro akcionáře, část GDPR, a to 

prostřednictvím dokumentu: "Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti OSTROJ a.s. – 

pro akcionáře“. 

 
1 např. osobní předložení dokladu totožnosti, listinná žádost s úředně ověřeným podpisem, zaslání 

žádosti přes datovou schránku akcionáře nebo elektronickou zprávou podepsanou 

kvalifikovaným/uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 910/2014 (eIDAS) a zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce, apod. 
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