
Resumé  

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na oblast spolupráce podniků ve výzkumu a vývoji 

z pohledu soutěžního práva Evropské unie s akcentem na vývoj právních předpisů pro tuto oblast 

z pohledu jejich směřování na ose laissez-faire -  intervencionismus a konvergenci s úpravou tohoto 

druhu spolupráce v USA. 

Cílem této diplomové práce je analyzovat a určit směřování evropské soutěžně právní úpravy 

vědeckovýzkumné spolupráce, konkrétně vývoj blokových výjimek pro tuto oblast v kontextu jejich 

směřování k laissez-faire či naopak k intervencionismu a to z důvodu možného předvídání dalšího 

vývoje předmětné právní úpravy a lepší orientace v předpisech pro tuto oblast.  

Dalším cílem je porovnat toto směřování se směřováním soutěžně právní úpravy těchto dohod 

v rámci USA. V předkládané diplomové práce je proto také podrobně analyzována soutěžně právní 

úprava vědeckovýzkumné spolupráce podniků v rámci právního řádu Spojených států amerických. 

Tento cíl byl stanoven z důvodu umožnění provedené řádné komparace obou soutěžně právních úprav 

v Evropské unii a Spojených státech amerických a také z důvodu analýzy možné konvergence 

předmětných úprav.  

Posledním cílem je determinovat zda tyto dvě největší soutěžně právní úpravy v dané oblasti 

konvergují či je tomu naopak. Tento cíl byl v předkládané práci určen z důvodu stále častějšího 

výskytu transatlantické spolupráce podniků v oblasti inovací. Pro takto spolupracující podniky je poté 

nutné znát právní předpisy aplikované jak v Evropské unii, tak ve Spojených státech. Z důvodu 

usnadnění této vysoce ceněné a požadovaní spolupráce v oblasti inovací by proto bylo přínosné, pokud 

by tyto dvě největší právní úpravy v této konkrétní úpravě konvergovaly. Z tohoto důvodu považuje 

autorka za přínosné dané téma v předkládané práci analyzovat. Předkládaná diplomová práce je po 

obsahové stránce rozdělena do čtyř kapitol.  

Pro dosažení stanovených cílů je nezbytné zmapovat a prozkoumat historický vývoj právní 

úpravy v oblasti vědeckovýzkumné spolupráce v Evropské unii. Tato analýza týkající se první a druhé 

blokové výjimky, jejich ustanovení a změn těchto ustanovení v průběhu času, popř. změny týkající se 

právě směřování úpravy určitým směrem právě prostřednictvím změn v soutěžně právní úpravě 

vědeckovýzkumné spolupráce, bude provedena v rámci první kapitoly. Druhá kapitola je věnována 

podrobné analýze současné blokové výjimky pro kategorii dohod spolupráce ve vědě a výzkumu. 

V této kapitole je pozornost věnována nejproblematičtějším ustanovení a největším změnám 

současného a předchozího nařízení pro kategorie dohod ve výzkumu a vývoji. Ve třetí kapitole je 

rozebrána a analyzována soutěžně právní úprava vědeckovýzkumné spolupráce v USA. Zde je 

zkoumán vývoj americké úpravy tohoto typu dohod zejména pro účely potvrzení směřování úpravy 

evropské a právě porovnání obou úprav. Pozornost je věnována vývoji zákona National Cooperative 



Research Act a změnám, kterých v průběhu svého vývoje tento zákon doznal. Poslední kapitola je 

věnována konvergenci evropské a americké úpravy vědeckovýzkumných dohod. Na základě 

zmapování těchto oblastí v rámci jednotlivých kapitol doplněného o analýzu výskytu soudních 

rozhodnutí je učiněn závěr odpovídající na otázku, zda evropská a americká úprava konvergují či 

naopak. 

V závěru je provedeno zhodnocení, zda v předkládané diplomové práci bylo dosaženo cílů 

stanovených v úvodu této práce. Součástí závěru je i krátké pojednání o tom, jakých konkrétních 

zjištění bylo v rámci této práce dosaženo a jaký význam mají tato zjištění pro budoucí úpravu a 

směřování soutěžně právní úpravy spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje. 


