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TISKOVÁ ZPRÁVA č. 14/07 

13. února 2007 

Stanovisko generálního advokáta ve věci C-112/05 

Komise Evropských společenství v. Spolková republika Německo 
 

GENERÁLNÍ ADVOKÁT RUIZ-JARABO POVAŽUJE ZÁKON O VOLKSWAGENU 
ZA OMEZUJÍCÍ VOLNÝ POHYB KAPITÁLU  

Podle jeho názoru německá právní úprava posiluje postavení spolkové vlády a vlády spolkové 
země Dolní Sasko tím, že brání jakémukoli zásahu do řízení podniku  

Komise dne 4. března 2005 podala žalobu proti Německu, neboť měla za to, že zákon 
o Volkswagenu1 brání volnému pohybu kapitálu. 

Konkrétněji Komise kritizuje: 

• právo spolkové vlády – přestože prodala celý svůj podíl – a vlády spolkové země Dolní 
Sasko jmenovat po dvou členech dozorčí rady podniku, dokud jim patří jeho akcie; 

• omezení hlasovacího práva na maximálně 20 % základního kapitálu, pokud některý 
z akcionářů přesáhne uvedený procentuální podíl; a 

• zvýšení usnášeníschopnosti valné hromady akcionářů na více než 80 % zastoupeného 
základního kapitálu 

Ve svém dnes předneseném stanovisku generální advokát Ruiz-Jarabo poukazuje zaprvé na to, 
že respektování úpravy vlastnictví ve vnitrostátních právních řádech zakotvené ve Smlouvě o ES 
se musí vztahovat na veškerá opatření, která prostřednictvím zásahu ve veřejném sektoru 
umožňují státu přispívat k utváření hospodářské činnosti země. Nicméně konstatuje, že 
v projednávané věci nejsou uvedené podmínky splněny, neboť ustanovení německého zákona 
pomáhají těm, kteří již mají kontrolu nad společností, si tuto kontrolu ponechat, dojde-li 
k nepřátelské nabídce převzetí. 

Generální advokát dále analyzuje omezení uplatňovaná Komisí. 
                                                 
1 Zákon o privatizaci podílů na společnosti Volkswagen GmbH ze dne 21. července 1960 (BGBl. I, s.585, a BGBl. 
III, s. 641-1-1) pozměněný dne 6. září 1965 (BGBl. I, s. 461) a dne 31. července 1970 (BGBl. I, s. 1149). 



Ohledně zastoupení spolkové vlády a vlády spolkové země Dolní Sasko v dozorčí radě 
podniku má generální advokát Ruiz-Jarabo za to, že německá právní úprava odrazuje 
případné zájemce o získání významného objemu akcií společnosti, jelikož by mezi deseti 
členy dozorčí rady jmenovanými na základě kapitálu byli konfrontováni se čtyřmi zástupci 
veřejné moci, vlastníky zanedbatelného objemu akcií. 

Skutečnost, že spolková vláda prodala všechny své akcie, a v důsledku toho nevykovává své 
právo jmenování, je nerelevantní, protože postačuje, že německý právní řád zakotvuje právo 
spolkové vlády a vlády spolkové země Dolní Sasko jmenovat zástupce v dozorčí radě a výsadu 
zasáhnout, pokud to považují za vhodné. 

Ohledně blokační menšiny a omezení hlasovacího práva generální advokát Ruiz-Jarabo 
uvádí, že omezení výkonu hlasovacího práva na 20 % základního kapitálu se shoduje 
s procentuálním podílem akcií v držení spolkové vlády a vlády spolkové země Dolní Sasko 
v době vyhlášení uvedeného zákona. 

Generální advokát je toho názoru, že za těchto podmínek musí případný zájemce o získání 
dostatečného objemu akcií za účelem přístupu do řídících orgánů podniku mít vážné pochybnosti 
v okamžiku, kdy shromáždí více než pětinu kapitálu, neboť za podíl přesahující tento limit 
nezíská hlasovací právo. Dokonce i kdyby dokázal mobilizovat všechny drobné akcionáře, 
možnost dosáhnout jakékoli změny s více než čtyřpětinovým podílem základního kapitálu 
společnosti na valné hromadě akcionářů by kvůli blokační menšině spolkové vlády a vlády 
spolkové země nebyla reálná. 

Vnitrostátní právní úprava tedy posiluje postavení spolkové vlády a vlády spolkové země tím, 
že brání jakémukoli zásahu do řízení podniku. Tuto situaci nelze vyřešit prodejem podílu 
spolkové země, neboť sama existence uvedené právní úpravy chrání převahu německé regionální 
entity do budoucnosti. 

Ohledně odůvodnění uvedených omezení volného pohybu kapitálu založeného na historickém 
kontextu vydání dotčeného zákona a na cílech sociální, regionální, hospodářské a průmyslové 
politiky, kterých měl zákon dosáhnout, má generální advokát Ruiz-Jarabo za to, že německá 
vláda předkládá příliš širokou a skutečnosti vzdálenou argumentaci, která neodpovídá 
naléhavým důvodům obecného zájmu. 

V důsledku toho generální advokát navrhuje Soudnímu dvoru, aby rozhodl v neprospěch 
Německa. 

UPOZORNĚNÍ: Stanovisko generálního advokáta nezavazuje Soudní dvůr. Posláním 
generálních advokátů je navrhovat Soudnímu dvoru zcela nezávisle právní řešení ve věci, 
která je jim přidělena. Poté začne porada soudců Soudního dvora Evropských společenství 
v projednávané věci. Rozsudek bude vydán později. 



Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr. 

Dostupné jazyky: BG, ES, CS, DE, EN, FR, HU, IT, NL, RO, PL, SK, SL 

Úplný text stanoviska se nachází na internetové stránce Soudního dvora 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=CS&Submit=rechercher&numaff=C-112/05  

Obecně ho lze konzultovat od 12 hod SEČ v den přednesení. 

Pro více informací kontaktujte prosím Balázse Lehoczkého 
Tel.: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028 

Obrazové záznamy ze slavnostního zasedání jsou dostupné na EBS „Europe by Satellite“,  
službě poskytované Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím Tisku a komunikace,  

L-2920 Lucemburk, Tel: (00352) 4301 35177, Fax: (00352) 4301 35249 
nebo B-1049 Brusel, Tel: (0032) 2 29 64106, Fax: (0032) 2 29 65956 
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