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Abstrakt 
Cílem této práce je porovnat posuzování spojování soutěžitelů v EU a USA ve vztahu 

k problematice přínosů fúzí a obrany bankrotující společnosti – dvou argumentů, s jejichž 

použitím může být povoleno spojení, které by mohlo způsobit narušení hospodářské soutěže.  

Oba argumenty mají svůj původ v soutěžním právu USA, kde se nejprve objevily v 

rozhodovací praxi soutěžních úřadů a soudů a poté se dočkaly i úpravy v rámci Merger 

Guidelines. V soutěžním právu USA si oba koncepty našly pevné místo. V návaznosti na 

intenzivní kritiku odborné veřejnosti po zakázání několika fúzí na začátku 21. století bylo 

evropské soutěžní právo reformováno. Jako součást této reformy byla zavedena i efficiency 

defence a failing company defence.  

Soutěžní právo je velmi komplexním oborem a rozhodování soutěžních úřadů je 

ovlivňováno i mimoprávními faktory. V této práci jsou proto nejprve pojednány tyto faktory, 

především některé ekonomické teorie soutěžního práva, hospodářské důvody fúzí i politická 

hlediska některých doktrín. Následně je porovnána úprava efficiency defence a failing 

company defence v obou jurisdikcích a jejich interpretace soutěžními úřady a soudy.  

V případě přínosů fúzí bylo zjištěno přiblížení pojetí na obou stranách Atlantiku 

alespoň na teoretické úrovni. Toto teoretické přiblížení však bylo jen částečně potvrzeno 

rozhodovací praxí Komise. Ačkoli je ekonomická argumentace používána častěji, Komise 

zůstává zdrženlivá vůči argumentům přínosů navrhovaných stranami. 

Co se obrany bankrotující společnosti týče, bylo zjištěno, že se požadavky na použití 

failing company defence v obou jurisdikcích velmi podobají, přičemž jsou obecně detailněji 

popsány v Merger Guidelines amerických úřadů. Rozhodovací praxe v USA se však od té 

evropské odlišuje v důležité otázce failing division defence a distressed industry defence. 

Komise je přísnější a obecně skeptičtější v posuzování těchto argumentů. V praxi Komise byl 

však formulován a opakovaně použit argument absence příčinné souvislosti mezi spojením a 

narušením hospodářské soutěže. 

Efficiency defence i obrana bankrotující společnosti však i nadále zůstávají v obou 

jurisdikcích výjimečným instrumentem. V důsledku klesajícího počtu Komisí zakázaných 

spojení nelze očekávat, že by se prostor pro uplatnění obou argumentů podstatně zvětšil. Z 

tohoto důvodu bude v blízké budoucnosti především zajímavé sledovat vývoj argumentu 

absence příčinné souvislosti a použití opatření k zachování účinné soutěže v rozhodovací 

praxi Komise. 

 


