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1.1 Úvod  

Ekonomicky řečeno jsou fúze formou externího růstu, která může být provedena po-

mocí přímé investice v zahraničí.
1
 Ačkoli počet dokončených fúzí během současné hospo-

dářské krize klesl, očekává se, že spojení sehrají důležitou roli při oživení globální ekono-

miky.
2
  

Spojení nabízejí pro společnosti zajímavou možnost jak docílit růstu v omezeném ča-

sovém rámci. Z pohledu vedení podniku je atraktivní především posílení tržní moci a zvý-

šení efektivity společnosti.
3
 

Zvýšení tržní moci samo o sobě není negativní, naopak působí jako motivace pro 

společnosti k investicím do inovací, což se může pozitivně odrazit na celospolečenském 

blahobytu.
4
 

Při překročení určitých hodnot však tržní moc vede k monopolnímu postavení spo-

lečnosti, což může mít negativní důsledky na hospodářství.
5
 

Spojení soutěžitelů představují vedle kartelových dohod (ve smyslu čl. 101 SFEU
6
) a 

zneužití dominantního postavení (ve smyslu čl. 102 SFEU) jednu ze skutkových podstat, 

jež může narušit účinnou hospodářskou soutěž v EU. 

Spojení amerických i evropských podniků, které jsou mezinárodně činné, podléhají 

dohledu soutěžních úřadů na obou stranách Atlantiku. Z důvodu finanční náročnosti spoje-

ní
7
 je v zájmu spojujících se společností, aby byly fúze posuzovány v obou jurisdikcích 

stejně. Obzvláště případ fúze GE/Honeywell, která byla v USA povolena
8
 a v EU nikoli

9
, 

rozproudil debatu o rozdílech v kritériích posuzování spojení.  

                                            
1 Srov Hill, Global Business Today6

 (2006) 245. 
2 UN-World Investment Report 2009, 18, http://www.unctad.org/en/docs/wir2009_en.pdf, 30.3.2010. 
3 Srov Mueller, The Corporation - Investment, mergers and growth (2003) 158. 
4 Srov Motta, Competition Policy - Theory and Practice10 (2008) 39. 
5 V protikladu k tomuto dnes všeobecně akceptovanému tvrzení interpretuje Schumpeter monopol jako jev 

pozitivní, neboť právě vidina „monopolního“ zisku působí jako hnací síla pro podniky pro investice do inova-

cí. Srov Holman, Dějiny ekonomického myšlení3 (2005) 274. 
6 Smlouva o fungování Evropské unie, Úřed. věstník 2008, C 115/47. 
7 Srov Voigt/Schmidt, Mehr Sicherheit in der Europäischen Fusionskontrolle?, WuW 2003, 897. 
8 Rozhodnutí Department of Justice (DoJ) nebylo zveřejněno s výjimkou krátkého tiskového vyjádření, které 

je k dispozici online: http://www.justice.gov/atr/public/press_releases/2001/8140.htm, 30.3.2010. 
9 EK, Rozhodnutí ze dne 3.7.2001, IV/M.2220, GE/Honeywell, bod 485 a násl. 
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Již v roce 2001 si EU předsevzala reformovat celý systém kontroly fúzí tak, aby pro-

středky pro ochranu účinné soutěže v EU byly optimálně využity, aby došlo ke snížení 

nadbytečných nákladů pro podniky a zvýšení právní jistoty.
10

 Komise iniciovala diskuzi, 

aby zjistila, jestli je doposud používaný test dominance
11

 ve srovnání s v USA používaným 

SLC testem
12

 vhodným prostředkem pro posuzování spojení a jestli umožňuje efektivní 

spolupráci mezi soutěžními úřady při oznamování fúze ve více státech.
13

 Tyto reformní 

snahy úzce souvisely s osobou komisaře pro hospodářskou soutěž Mario Montim,
14

 jež si 

pro své funkční období předsevzal zavézt do evropského soutěžního práva „more economic 

approach“
15

.
16

  

  Dne 1.5.2004 vstoupilo v účinnost Nařízení Rady ES č. 139/2004 o kontrole spojo-

vání podniků
 17

 (Nařízení), jímž bylo zrušeno nařízení o kontrole spojování podniků z roku 

1989.
18

 Největší materiálně-právní změnou oproti předchozí úpravě byla změna substantiv-

ního testu. Nařízením 2004 byl zaveden SIEC test
19

, jež je kombinací testu dominance s 

SLC testem používaným v USA.
20

 Důležitou součástí reformy bylo také vydání Pokynů pro 

posuzování horizontálních fúzí
21

 (Pokyny 2004), které představují podrobný návod pro 

                                            
10 Green Paper on the Review of Council Regulation (EEC) No 4064/89, COM 2001 745/6 ze dne 

11.12.2001, (Zelená kniha) bod 9. 
11 Ve smyslu čl. 2 Nařízení Rady ES č. 4064/1989 o kontrole spojování podniků, Úřed. věstník L 1989/395, 1. 

(Nařízení 1989) 
12 „Substantial lessening of competition” – bude níže detailněji popsáno. 
13

 Zelená kniha, bod 159-169. 
14 Srov Hertfelder, Der „more economic approach“ bei Art. 82 EGV (2006) 1. 
15 Podroběněji k tomu srov. Schmidtchen, Der „more economic approach“ in der Wettbewerbspolitik, WuW 

1/2006, 6 a násl. 
16 Srov Monti, Speech at the Fordham Annual Conference on International Antitrust Law and Policy, 

New York, 24.10.2003, 5. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/03/489&format=HTML&aged=1&lang 

uage=EN&guiLanguage=en, 30.3.2010. 
17 Nařízení Rady ES č. 139/2004 o kontrole spojování podniků, Úřed. věstník ES L 2004/24, 1. 
18 Čl. 25 odst. 1 Nařízení 2004. 
19 Signifiant impediment to effective competition. 
20 Srov Huber, Europäische und US-amerikanische Fusionskontrollpraxis - Eine rechtsvergleichende Untersu-

chung (2007) 36. 
21 Pokyny pro posuzování horizontálních spojování podle nařízení rady o kontrole spojování podniků, Úř. 

Věstník ES C 2004/3, 5. 
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strany řízení k posouzení možných dopadů sloučení na trh. Pokyny zavazují pouze Komisi, 

avšak Tribunál a Evropský soudní dvůr (ESD) nikoli.
22

 

 Další důležitou změnou je i jasné zakotvení efficiencies (přínosů fúzí) obrany spo-

lečnosti v úpadku v Nařízení 2004
23

 jako i v Pokynech 2004
24

. Přínosy, které splňují tři v 

Pokynech vyjmenované podmínky (jsou přínosné pro spotřebitele,
25

 specifické pro fúzi
26

 a 

prokazatelné
27

) mohou vyvážit negativní dopady spojení na soutěž, především potenciální 

znevýhodnění spotřebitelů.
28

 Jako vzor pro formulaci těchto podmínek posloužily Merger 

Guidelines (Pokyny) amerického Department of Justice
29

 (DoJ) a Federal Trade Commissi-

on
30

 (FTC) z roku 1997, které jsou projevem tzv „efficiency defence“
31

.
32

  

Před rokem 2004 bylo postavení přínosů v posuzování spojení Komisí nejasné
33

 a 

jejich pojetí bylo dokonce označováno jako tzv. „efficiency offence“
34

.
35

 Teoreticky došlo 

tedy novou úpravou k přiblížení posuzování přínosů v USA a EU, zůstává však otázkou, 

jestli tato změna v EU povede ke změně paradigmatu.
36

  

 Dalším instrumentem, který je možno použít pro povolení spojení jinak pro soutěž 

nebezpečného je tzv. failing company defence (obrana bankrotující společnosti). Stejně jako 

v případě efficiencies, pochází tento koncept ze soutěžního práva USA.
37

 Zatímco předpo-

klady uplatnění obrany bankrotující společnosti byly v USA formulovány již v šedesátých 

                                            
22 Srov Huber, Fusionskontrollpraxis 36. 
23 Nařízení 2004, bod 29 úvodních ustanovení. 
24 Pokyny, bod 76 a násl. 
25 Pokyny, bod 79 a násl. 
26 Pokyny, bod 85. 
27 Pokyny, bod 86 a násl. 
28 Pokyny, bod 76. 
29 Ekvivalent ministerstva spravedlnosti 
30 Úřad dohlížející nad hospodářskou soutěží.  
31 Přínosy jsou interpretovány jako ospravedlňující důvod pro povolení spojení jinak narušujícího účinnou 

hospodářskou soutěž. 
32 Srov. Colley, From „Defence“ to „Attack“? Quantifying efficiency arguments in mergers, ECLR 6/2004, 

342. 
33 Srov. Craig/Burca, EU Law Text, Cases and Materials (2008) 1065. 
34 Přínosy jsou interpretovány jako faktor proti povolení spojení. 
35 Srov. Colley, From „Defence“ to „Attack“? 342. 
36 Srov Huber, Fusionskontrollpraxis 78. 
37 Poprvé byl použit v rozhodnutí International Shoe Co. V FTC, 280 U.S. 291 (1930). 



Srovnání kontroly horizontálních fúzí v EU a USA se zaměřením na přínosy fúzí a obranu bankrotující společnosti 

 

Karel Svoboda   4 
 

letech 20.století,
38

 Komise se poprvé k této problematice vyjádřila ve své rozhodovací praxi 

až koncem let devadesátých.
39

 Obrana bankrotující společnosti je nástroj výjimečný, který 

je možno použít pouze v situacích, kdy by spojením došlo k narušení soutěže,
40

 přesto lze 

vzhledem ke globalizující se světové ekonomice a zostření konkurenčního prostředí před-

pokládat, že bude k těmto situacím docházet stále častěji.
41

 Stejně tak by důvodem pro čas-

tější použití obrany bankrotující společnosti mohl být i současný ekonomický útlum a 

z něho pramenící potíže řady společností. 

1.2 Cíl práce  

 Cílem této práce je pomocí analýzy relevantních předpisů a rozhodnutí EK a evrop-

ských soudů zjistit, zda po reformě došlo ke změně v posuzování přínosů a obrany bankro-

tující společnosti v evropské kontrole fúzí a jestli se jejich interpretace přiblížila té použí-

vané v USA. 

1.3 Postup 

Soutěžní právo je velmi komplexní právní obor, který úzce souvisí s jinými oblastmi 

(národní hospodářství, industriální politika atd.). Cíle soutěžního práva, které mají přímý 

vliv na rozhodovací praxi soutěžních úřadů a soudů, jsou často determinovány zájmovými 

konflikty a hodnotovou orientací společnosti.
42

 Pro vytvoření logického základu pro srov-

nání posuzování přínosů a obrany bankrotující společnosti je proto v této práci nejprve na-

stíněn historický a ekonomický kontext soutěžního práva na obou stranách Atlantiku. Poté 

jsou stručně představena hlavní materiálně právní hlediska posuzování spojení v obou ju-

risdikcích, přičemž je obzvláště upozorněno na evropskou reformu z roku 2004. Pro zná-

zornění vývoje doktríny obou problematik jsou následně analyzována relevantní rozhodnutí 

soutěžních úřadů týkající se přínosů a problematiky obrany bankrotující společnosti, zvlášť 

                                            
38 V rozhodnutí Citizen Publishing Co. v FTC, 394 U.S. 131 (1969). 
39 EK, Rozhodnutí ze dne 9.7.1998, IV/M.308, Kali & Salz/MdK/Treuhand.  
40 Srov Neruda, Vybrané právní problémy posuzování fúzí a akvizicí z hlediska soutěžního práva České re-

publiky a Evropské unie (2008) 156. 
41 Srov. Kokkoris, I. Failing Firm Defence in The European Union: A Panacea for Mergers? ECLR, 9/2006, 

494. 
42 Srov. Bejček, Regulace a soutěž PF 3/2007, 89 a násl. 
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v USA a zvlášť v EU. Po rozboru rozhodnutí jsou srovnána jednotlivá kritéria pro uznaní 

efficiency defence a failing company defence. 
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2 Kontext kontroly fúzí  

2.1 Vybrané ekonomické teorie soutěžního práva  

Jak již bylo naznačeno, souvisí obsah právních norem soutěžního práva také 

s mimoprávními faktory. V soutěžním právu jsou zprostředkovány představy zákonodárce 

o důležitosti a rolích soutěžního práva pro hospodářství dané země.
43

 Cíle systémů soutěž-

ního práva se formulují v závislosti na ekonomických teoriích, přičemž různé teorie určují 

soutěžnímu právu různé úkoly a dávají různá doporučení. Ke srovnání soutěžních systému 

v praxi na obou stranách Atlantiku je nutné nejprve stručně porovnat jejich teorie, jakožto 

jejich výchozí body.  

2.1.1 Harvardská a Chicagská škola  

Pro zastánce Harvardské školy je tržní struktura klíčovým faktorem soutěžní politiky. 

Jak bude dále ukázáno, byla to právě Harvardská škola, která byla určující pro soutěžní 

politiku USA v 60. letech 20. století. Harvardská škola vychází ze schématu struktura trhu 

– chování na trhu – tržní výsledek. Je to právě struktura trhu (např. stupeň koncentrace tr-

hu), jež určuje chování soutěžitelů (produktová a cenová politika, marketing atd.), které 

potom determinuje tržní výsledek (cenu produktu, zisky podniků).
44

 Monopol je podle této 

teorie nebezpečný proto, že nejen vede ke zvýšeným cenám a snížené produkci, ale přede-

vším proto, že v jeho důsledku jsou z trhu vytlačováni ostatní soutěžitelé a ztíží se možnost 

přístupu na trh.
45

 Veřejná moc by se podle této teorie měla zejména zaměřit na zachovávání 

rozdrobené a decentralizované struktury trhu.
46

 

 V 80. letech dochází v soutěžní politice USA ke změně, která byla určující pro vý-

voj dalších let. Chicagská škola rozumí soutěží volnou hru tržních sil bez zásahů veřejné 

moci, přičemž nejvyšším cílem soutěžní politiky je maximalizace spotřebitelského blaho-

bytu.
47

 Na rozdíl od Harvardské školy zdůrazňovala Chicagská škola chování na trhu a trž-

                                            
43 Srov. Munková/Svoboda/Kindl, Soutěžní právo (2006) 4. 
44 Srov. Bishop/Walker, Economics of E.C. Competition Law: Concepts, Application and Measurement 

(1999) 57. 
45 Srov. Denzel, Materielle Fusionskontrolle in Europa und den USA (2004) 57. 
46 Srov. Denzel, Fusionskontrolle 57. 
47 Srov Schmidt, Wettbewerbspolitik 19. 
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ní výsledek jakožto klíčové faktory, které mohou podstatně ovlivnit tržní strukturu.
48

 Sou-

těžní úřady by proto měly zkoumat především alokativní a produktivní přínosy.
49

 Podle 

Chicagské školy by měl být trh přenechán sám sobě, přičemž soutěž bude hospodářství 

neustále přizpůsobovat a tím udržovat v rovnováze. Zároveň pomocí tohoto autoregulační-

ho mechanismu budou z trhu vytlačeni méně efektivní soutěžitelé (tzv. sociální darwinis-

mus).
50

 Chicagská škola však vychází z ideálního trhu, na kterém se spotřebitelé a podniky 

chovají racionálně, trhy jsou homogenní a transparentní, zdroje mohou být flexibilně nasa-

zeny a chybí podstatné překážky vstupu na trh.
51

 Bez větších zásahů státu do soutěže se tak 

mohou rozdílná odvětví různě rozvíjet a dosáhnout tak rozdílného stupně koncentrace. 

V důsledku čehož můžou vzniknout také vysoce koncentrované trhy, což ale samo o sobě 

není negativní, neboť trhy dlouhodobě dosáhnou rovnováhy.
52

 Hlavním bodem kritiky Chi-

cagské školy je, že se příliš úzce zaměřuje na spotřebitelský blahobyt a tím zanedbává je-

den ze základních úkolů soutěžního práva - prevenci vzniku tržní moci, což může mít dale-

kosáhlé následky pro národní hospodářství.
53

 

2.1.2 Freiburská škola 

Jiné zaměření zvolila Freiburská škola (Ordoliberalisté), která měla výrazný vliv na 

vývoj soutěžního práva v Evropě. Freiburská škola odmítla cenový mechanismus jako spo-

lehlivý prostředek pro dosažení hospodářského řádu, jež byl prosazován Liberalisty.
54

 Or-

doliberalisté vycházejí ze vzájemné podmíněnosti společenského a hospodářského řádu, 

když tvrdí, že pokud je trh ponechán sám sobě, nelze dosáhnout resp. udržet žádoucí hos-

podářský řád.
55

 Důležitou roli při formování této teorie hrál fakt, že německé hospodářství 

ve 30. letech 20. století vykazovalo vysoký stupeň koncentrace a podniky ovlivňovaly situ-

aci na trhu i pomoci lobbismu.
56

 Role státu je pak interpretována především jako vytváření 

                                            
48 Srov Faull/Nikpay, Competition Law 1.16. 
49 Srov Schmidt, Wettbewerbspolitik 19. 
50 Srov Schmidt, Wettbewerbspolitik 19. 
51 Srov. Schmidt, Wettbewerbspolitik 20. 
52 Srov. Schmidt, Wettbewerbspolitik 21. 
53 Srov. Munková/Svoboda/Kindl, Soutěžní právo 19. 
54 Podle rakouských Liberalistů je cenový mechanismus jediným účinným koordinátorem produkčních a 

směnných vztahů. Srov. Holman, Dějiny 270.  
55 Srov. Munková/Svoboda/Kindl, Soutěžní právo 21. 
56 Srov. Holman, Dějiny 263. 
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podmínek pro vznik a zachování soutěžního systému za účelem efektivní alokace zdrojů, 

zejména skrze vytváření pravidel, norem, institucí a rámcových podmínek pro ekonomické 

jednání účastníku trhu.
57

  

2.2 Ekonomická perspektiva  

2.2.1 Výhody účinné hospodářské soutěže  

Přestože je soutěž ekonomy považována za nedokonalou, je možno v ní nalézt poziti-

va. Na přínosech je založena i efficiency defence. Mezi přínosy je možné typicky rozlišit 

následující druhy:
58

 

Alokační efektivita – jakožto alokace zdrojů směrem preferovaným spotřebiteli; tím je 

minimalizováno riziko, že produkty nenajdou kupce za přiměřenou cenu nebo kupce vůbec 

žádného. 

Výrobní efektivita – označuje trvající tlak na všechny výrobce, aby při použití výrob-

ních faktorů drželi nízko náklady a tím i ceny za produkty. Tímto způsobem mohou podni-

ky zabránit ztrátě zákazníků ve prospěch jiných soutěžitelů, kteří by nabídli nižší ceny nebo 

zvláštní nabídky. 

Dynamická efektivita – znamená trvalý proces přizpůsobování na měnící se preferen-

ce spotřebitelů jakožto podnět pro výrobce investovat do výzkumu,vývoje a inovace, což 

vede k růstu těch podniků, které se v pravý čas přizpůsobily a naopak to vede k propadu 

podniků, které promeškaly čas na přizpůsobení se.  

2.2.2 Dopady fúzí I. 

Soutěžní politika nahlíží v zásadě na monopol jako na něco negativního.
59

 Obecně se 

předpokládá, že existuje inverzní vztah mezi tržní silou a statickým blahobytem, a proto 

posílením tržní moci mohou být ohroženy všechny výše definované druhy efektivity.
60

  

Tržní moc může způsobit redukci společenského blahobytu skrze zvýšené ceny. Tržní 

mocí se rozumí schopnost držet ceny nad úrovní konkurence a stále zůstat profitující.
61

 Za 

                                            
57 Srov. Munková/Svoboda/Kindl, Soutěžní právo 21. 
58 Srov. Goyder/Llorens, Goyder´s EC Competition Law5 (2009) 9. 
59 Srov. Motta, Competition Policy 39. 
60 Srov. Motta, Competition Policy 39. 
61 Srov. Motta, Competition Policy 40. 
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zjednodušených podmínek
62

 platí, že pokud jsou ceny vyšší než marginální náklady, potom 

výrobce dosahuje přebytku a zároveň spotřebitelský přebytek je snížen kvůli zvýšené ceně 

produktu.
63

 Ztráta blahobytu je tím větší, čím víc se tržní síla blíží monopolu. Tímto způso-

bem vzniklá ztráta se označuje jako alokační neefektivita.  

 Dalším důvodem proč monopolista vyrábí méně efektivně je zaprvé, že monopol 

snižuje motivaci managementu firmy,
64

 a zadruhé nefunkčnost „Darwinistického“ procesu, 

v rámci něhož jsou neefektivní firmy vytlačovány z trhu.
65

  

Monopol může mít negativní vliv i na dynamickou efektivitu. Při rozhodování, zda 

investovat do nových technologií, bude mít monopolista méně motivace, neboť bude kalku-

lovat jen přídavný zisk, kdežto v soutěži stojící podnik bude zohledňovat celkový užitek, 

který mu inovace přinese.
66

 (dynamická neefektivita)  

 Ekonomicky vzato můžeme rozlišit dva druhy dopadů spojení na soutěž, totiž koor-

dinované a nekoordinované (jednostranné) dopady. Jednostrannými dopady se rozumí situ-

ace, kdy v důsledku spojení dojde k výraznému posílení tržní moci, čímž je snížen blahobyt 

spotřebitelů stejně jako celkový blahobyt, v případě že není spojením dosaženo žádných 

přínosů.
67

  

 Koordinovanými dopady se rozumí situace, kdy nebezpečí spojení pro soutěž ne-

pramení ze zvýšené tržní moci jednoho podniku, nýbrž ze zvýhodněných podmínek pro 

uzavírání dohod narušujících účinnou soutěž.
68

  

2.3 Politická perspektiva  

Jak již bylo řečeno, soutěžní právo je velmi komplexní obor, který je intenzivně ovliv-

ňován také jinými společenskými faktory. Vývoj soutěžních systémů a s ním spojených 

ekonomických teorií úzce souvisí s cíly soutěžního práva určovaných jednotlivými zeměmi. 

                                            
62 Náklady jsou dané a je používána nejefektnější dostupná technologie. 
63 Srov. Motta, Competition Policy 40. 
64 Tento argument je však obtížné prokázat. Empirická studie na toto téma srov. Nickel, Competition and 

Corporate Performance, Journal of Political Economy 1996/104, 724 a násl. 
65 Srov. Motta, Competition Policy 50. 
66 Srov. Motta, Competition Policy 56. 
67 Srov. Motta, Competition Policy 233 a násl. 
68 Srov. Motta, Competition Policy 250 a násl. 
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Soutěžní právo není samoúčelné, nýbrž je to prostředek k dosažení jiných cílů, zejmé-

na ekonomického pokroku a společenského blahobytu v ekonomickém smyslu.
69

  

Formulaci cílů soutěžní politiky však ovlivňují i další cíle, jako např. ochrana malých a 

středních podniků, podpora ekonomické svobody, jakož i sociální úvahy, např. pokud 

v důsledku spojení hrozí ztráta pracovních míst.
70

 

Cíle soutěžní politiky v USA byly spojeny především se dvěma teoriemi. Prioritou 

Harvardské školy bylo udržet strukturu trhu decentralizovanou. Přitom právě ochrana ma-

lých a středních podniků hrála klíčovou roli, přestože takové „umělé“ udržování rozdrobené 

struktury trhu s více malými soutěžiteli může být méně efektivní.
71

 Soutěžní právo oriento-

vané na strukturu trhu a silně ovlivněné politickými cíly mělo za následek přísnou kontrolu 

spojení soutěžními úřady a soudy.
72

  

 Naproti tomu cílem Chicagské školy je spíše zajišťování ekonomické svobody a hlav-

ním kritériem je maximalizace spotřebitelského blahobytu.
73

 Tento náhled se odráží do 

rozhodovací praxe soutěžních úřadů a soudů, když spojení soutěžitelů nejsou v zásadě po-

važovaná za nebezpečná pro soutěž. 

Na rozdíl od USA, je možné v evropském soutěžním právu nalézt více různých cílů. 

Jedním z cílů celé EU je vytváření prostoru bez vnitřních hranic za účelem dosažení spole-

čenského pokroku.
74

 Soutěžní politika hraje při plnění tohoto úkolu klíčovou roli. Soutěžní 

politika je na jednu stranu důležitým prostředkem
75

 pro dosažení a zachování jednotného 

vnitřního trhu (integrační funkce), na druhou stranu se jedná o jeden ze základních předpo-

kladů pro vývoj efektivních a konkurenceschopných odvětví,
76

 přičemž koncept spotřebi-

telského blahobytu získává na důležitosti i v evropském soutěžním právu.
77

 Podle SES 
78

 

bylo hlavním účelem soutěžního práva chránit účinnou soutěž před narušením, aby mohlo 

                                            
69 Srov. Goyder/Llorens, Competition Law 10. 
70 Srov. Goyder/Llorens, Competition Law 10. 
71 Srov. Motta, Competition Policy 39 a násl. 
72 Bude dále pojednáno v souvislosti s přínosy fúzí. 
73 Srov. Denzel, Fusionskontrolle 66. 
74 Smlouva o založení Evropské unie, Úřed. věstník C 2006/321, E/1 (SES), čl. 2. 
75 Ve smyslu čl. 3 odst. 1 pís. g SES. 
76 Srov. Hildebrand, The Role of Economic Analysis in the EC Competition Rules3 (2009) 17. 
77 Srov. Goyder/Llorens, Competition Law 10. 
78 Ve smyslu čl. 3 odst. 1 pís. g SES. 
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být dosaženo maximalizace spotřebitelského blahobytu a optimální alokace zdrojů.
79

 Dal-

ším cílem EU, který je relevantní pro soutěžní právo, zejména pak pro pojetí přínosů fúzí,
80

 

je podpora výzkumu technického rozvoje ve smyslu článku 163 SES.  

Smlouva o fungování Evropské unie neobsahuje žádné cíle ve smyslu ochrany soutěže 

před třemi poruchami, avšak vnitřní trh a podpora výzkumu a vývoje zůstala zachována. 

Důležitým cílem je zde především vyvážený hospodářský růst a cenová stabilita.
81

 Přestože 

znění pro soutěžní právo rozhodujících článků zůstalo nezměněno, mohla by pozměněná 

formulace cílů znamenat výchozí bod pro určitý posun role soutěžního práva v EU.
82

 

2.4 Historický kontext 

2.4.1 Vývoj v USA 

Na rozdíl od evropských zemí byl první antitrustový zákon v USA přijat již na konci 

19. století. Sherman Act
83

 byl reakcí na vlnu fúzí
84

, které vedly k monopolizaci některých 

klíčových odvětví (např. výroba oceli).
85

 Přestože Sherman Act byl primárně směřován 

proti kartelovým dohodám a zneužití monopolního postavení,
86

 stal se i základem pro kont-

rolu fúzí. Nejvyšší soud USA v případě Northern Securities vs. United States
87

 rozhodl, že 

fúze společností, které jsou přímými konkurenty, způsobuje narušení účinné soutěže a proto 

by neměla být povolena.
88

 Tímto rozhodnutím byla formulována per se doktrína, jež byla 

překonána v rozhodnutí Standard Oil
89

. Nejvyšší soud později ve věci United States vs. 

United States Steels Corp
90

 rozvinul doktrínu „rule of reason“, když konstatoval, že zvýše-

ní tržního podílu na 80-90% v důsledku fúze nemusí automaticky znamenat porušení § 1 

                                            
79 Srov. Hildebrand, Economic Analysis 18. 
80 K tomu blíže v kapitole 4. 
81 Smlouva o Evropské unii (SEU), Úřed. věstník C 2010/83, 13, Art 2. 
82 Srov. Weitbrecht, From Freiburg to Chicago and beyond – the first 50 years of European Competition 

law, ECLR 2/2010, 88. 
83 Sherman Act 15 US § 1-7. 
84 Tzv. první vlna fúzí. 
85 Srov. Shenefield/Stelzer, Antitrust laws: a primer (2001) 57. 
86 § 1-2 Sherman Act. 
87 Northern Securities v United States 193 US 197 (1904). 
88 Srov. Hylton, Antitrust Law: Economic Theory and Common Law Evolution (2003) 317. 
89 Standard Oil Co. of New Jersey v United States, 221 US 1 (1911). 
90 United States v United States Steels Corp, 251 US 417 (1920). 
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nebo § 2 Sherman Act.
91

 Kriterium pro nepovolení fúze bylo později upřesněno v § 7 Clay-

ton Act
92

, jímž byl zaveden test SLC („substantial 

lessening of competition“). 
93

 Rozhodující § 7 mohl však být obcházen, neboťˇ nezahr-

noval převzetí majetku (asset deal).
94

 Tento nedostatek byl napraven v roce 1950 skrze 

Celler-Kefauver Antimerger Act, čímž byl vytvořen zákonný základ pro přísnou rozhodo-

vací praxi 60. let.
95

 Nejvyšší soud zohlednil především možný negativní vliv na účinnou 

soutěž, když v rozhodnutí Brown Shoe v United States
96

 položil základy tzv. „incipiency 

doctrine“,
97

 podle níž je cílem zákonodárce především ochrana podnikatelské svobody a 

zajištění decentralizované tržní struktury. Za účelem dosažení tohoto cíle by mělo být za-

bráněno růstu tržní moci, proto pro soutěž nebezpečná spojení by měla být zastavena již 

v počátečním stádiu (in its incipiency).
98

 Po této výrazné změně doktríny se Nejvyšší soud 

k některým rozhodujícím otázkám nevyjádřil několik desetiletí, proto hrají Meger Guideli-

nes vydávané ministerstvem spravedlnosti USA (Department of Justice – DoJ) a Federal 

Trade Commission (FTC) klíčovou roli jako vodítko pro strany při vykládání relevantních 

norem a starších rozhodnutí soudů.
99

  

2.4.2  Vývoj v EU 

Ačkoli ani článek 81 a 82 SES nezmocňují Evropskou Komisi (EK) ke kontrole spoje-

ní, generál direktoriát pro soutěžní právo („DG“) zvažoval postavit kontrolu fúzí na jednom 

z rozhodnutí Evropského soudního dvora (ESD).
100

 Zatímco se článek 81 nejevil pro tento 

                                            
91 Srov. Hylton, Antitrust Law 318. 
92 Clayton Act 15 U.S.C. 
93 „No person engaged in commerce or in any activity affecting commerce shall acquire, directly or indirect-

ly, the whole or any part of the stock or other share capital and no person subject to the jurisdiction of the 

Federal Trade Commission shall acquire the whole or any part of the assets of another person engaged also 
in commerce or in any activity affecting commerce, where in any line of commerce or in any activity affecting 

commerce in any section of the country, the effect of such acquisition may be substantially to lessen competi-

tion, or to tend to create a monopoly”. 
94 Srov. Hylton, Antitrust Law 318. 
95 Srov. Klummp, Die „Efficiency Defense“ in der Fusionskontrolle (2005) 64. 
96 Brown Shoe Co v US, 370 US 294 (1962). 
97 Srov. Hylton, Antitrust Law 320. 
98 Srov. Klummp, Efficiency Defense 66. 
99 Jednotlivé Pokyny budou rozebrány v kapitole 4. 
100 Srov. Goyder/Llorens, Competition Law 385. 
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účel vhodným, v rozhodnutí ve věci Contintental Can
101

 soud použil článek 82. Continental 

Can posílil svoje vedoucí postavení na trhu koupí jednoho z konkurenčních podniků, 

v čemž ESD shledal porušení čl. 82, neboť právě tímto posílením tržního postavení došlo 

k narušení účinné soutěže.
102

 Krátce po rozhodnutí Continental Can se objevily návrhy 

úpravy kontroly spojování, které byly založeny na čl. 308 SES . Tyto návrhy stejně jako 

návrhy z let 1982, 1984 a 1986 ztroskotaly na otázce prahových hodnot pro určení případů 

spojování, jež mají význam pro celé společenství.
103

 Nepřehlednou situaci ohledně použití 

čl. 81 později nevyřešilo ani rozhodnutí Phillip Morris
104

, nicméně posloužilo jako impuls 

pro členské státy dosáhnout shody nad připravovaným nařízením.
105

 Nařízení 1989, které 

vstoupilo v účinnost 21.09.1990, obsahuje kompromisní prahové hranice
106

 a zavedlo tzv. 

test dominance. Z důvodu vysokého pracovního vytížení měla ovšem EK problémy dodr-

žovat předepsané lhůty pro rozhodnutí.
107

  

 Kromě Zelené knihy z roku 2001 byly hlavním impulsem pro další diskuzi především 

tři rozhodnutí ESD z roku 2002.
108

 Ještě před účinností Nařízení 2004 dne 1.4.2004 byly 

zveřejněny Pokyny pro posuzování fúzí (Pokyny 2004), ve kterých byly blíže popsány nej-

důležitější body úpravy.    

2.4.3 Shrnutí  

Používané koncepce a cíle nejsou jednoznačně stanovené v normativní rovině, nýbrž se 

vyvíjely historicky v kontextu vlastních ekonomických teorií.
109

 Proto stále existují 

v koncepcích rozdíly, které se mohou odrážet do rozhodovací praxe. 

Je však nesporné, že dochází ke sbližování soutěžních teorií. Poté co v Evropě v 80. le-

tech ztratila na vlivu Freiburská škola, převzala její místo v americkém antitrustu vládnoucí 

                                            
101

 EuGH 21.02.1973, 6/72, Europemaballage Corporation and Continental Can Co Inc v Commission, 

Slg 1973, 215. 
102 Srov. Cook/Kerse, EC merger control5 (2009) 3. 
103 Srov. Goyder/Llorens, Competition Law 387f. 
104 EuGH,142 und 156/84, BAT and Reynolds v Commission and Philip Morris, Slg 1987, 4487. 
105 Srov. Cook/Kerse, Merger control5 (2009) 4. 
106 Celkový celosvětový obrat 5 miliard ECU a celkový obrat v EU ve výši 250 miliónů ECU (čl. 1 odst. 2 

pís. a,b)  
107 Srov. Goyder/Llorens, Competition Law 390. 
108 Srov. Weitbrecht, From Freiburg to Chicago 85. 
109 Drexl, Fúze v budoucím mezinárodním kartelovém právu in Tichý (Ed), Fúze a akvizice v českém, evrop-

ském a německém právu (2006) 56. 
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Chicagská škola a EK při aplikaci této teorie postupně rozvinula vlastní model spotřebitel-

ského blahobytu.
110

  

                                            
110 Vlg Weitbrecht, From Freiburg to Chicago 84 a násl.. 
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3 Materiální aspekty  

V této části budou srovnány materiální aspekty kontroly spojení na obou stranách At-

lantiku. Podrobná analýza obou systému by přesahovala rámec této práce, proto budou ro-

zebrány pouze klíčové otázky, čímž bude vytvořen logický základ pro porovnání přínosů 

fúzí a obrany bankrotující společnosti v další fázi.  

3.1 Úprava v USA 

Sherman Act 
111

 vydaný již v roce 1890 jakožto první zákon na ochranu hospodářské 

soutěže v USA neobsahuje žádnou úpravu kontroly fúzí, přesto byla již za jeho platnosti 

judikaturou odvozena použitelnost § 1 a § 2 (nepovolené omezení obchodu) i na spojení 

podniků. Přijetím Clayton Act
112

 byla tato mezera v zákoně zacelena. Clayton Act § 7 za-

kazuje fúze, které by pravděpodobně vedly k podstatnému omezení soutěže nebo vytvoření 

monopolu, tak aby mohlo být zamezeno narušení hospodářské soutěže ještě v počátečním 

stádiu (tzv. incipiency doctrine). Z hlediska procesního měly velký význam
113

 především 

později přijaté Federal Trade Commission Act (1914)
114

 a Hart-Scott-Rodino Antitrust Im-

provements Act (1976)
115

  

Neboť formulace § 7 Clayton Act je velmi obecná, DoJ a FTC konkretizovaly jeho 

obsah pomocí Pokynů. Pokyny byly poprvé vydány v roce 1968, v roce 1992 poprvé spo-

lečně pro DoJ a FTC, naposledy v roce 2010, aby stranám ulehčily orientaci v posuzování 

spojení
116

 a zvýšily předvídatelnost rozhodnutí.
117

 Jak bude ukázáno v kapitole 4 a 5, znění 

Pokynů má rozhodující význam i pro použití failing company defence a obrany bankrotující 

společnosti. Přestože jsou Pokyny klíčovým nástrojem pro aplikační praxi soutěžních úřa-

dů, nejsou pro ně ani pro soudy závazné.
118

 

                                            
111 Sherman Act, 15 U.S.C. §§ 1-7. 
112 Clayton Act, 15 U.S.C. §§ 12-27. 
113 Zřízením Federal Trade Commission, resp. zavedením ohlašovací povinnosti u spojení podniků, jejíž výše 

ročních obratů přesahovaly určitou hranici.  
114 Federal Trade Commission Act, 15 U.S.C. §§ 41-51. 
115 Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act 15 U.S.C. §§ 15, 18, 28.  
116 Konkretizací kritérií, která jsou zohledňována při posuzování transakce. 
117 Úvod (část 0) DoJ Merger Guidelines 1992, část 1, Meger Guidelines DoJ/FTC 2010. 
118 Srov. Huber, Fusionskontrollpraxis 69. 



Srovnání kontroly horizontálních fúzí v EU a USA se zaměřením na přínosy fúzí a obranu bankrotující společnosti 

 

Karel Svoboda   16 
 

Clayton Act, jakožto základní předpis soutěžního práva, neobsahuje žádnou definici 

spojení.To je definováno až judikaturou jako fúze, nabytí podílu či majetku nebo společný 

podnik.
119

 Na rozdíl od EU jsou spojení v USA kontrolována bez ohledu na to, jestli je nut-

né jejich předchozí ohlášení úřadu.
120

 Při definici relevantního trhu je používána metoda 

poptávkové substituce.
121

 Na rozdíl od EU je v USA SSNIP. test
122

 používán k určení jak 

věcného tak i geografického trhu.
123

 Pro posouzení vlivu spojení na soutěž je používán SLC 

test
124

. Pro určení tržní moc je rozhodující koncentrace trhu, která se stejně jako v EU určí 

pomocí Herfindahl-Hirschman-Indexu (HH Index).
125

 Narušení účinné soutěže může mít 

formu jednostranných nebo koordinovaných dopadů.
126

 K posouzení vlivu spojení na sou-

těž jsou zohledňovány i bariéry pro vstup na trh.
127

 V Pokynech jsou rovněž uvedeny důvo-

dy pro ospravedlnění jinak pro soutěž nebezpečného spojení - efficiency defence a failing 

company defence.
128

 V některých případech bývá jako ospravedlňující faktor zohledňována 

i poptávková moc (buying power defence), přestože není upravena v Pokynech.
129

  

3.2 Úprava v EU  

Podobně jako v USA byla možnost kontroly spojování podniků odvozena od základ-

ních ustanovení soutěžního práva ve článcích 81 a 82 Smlouvy ještě před přijetím Nařízení 

1989.
130

 

Většina ustanovení relevantních pro spojování soutěžitelů je dnes obsažena 

v Nařízení 2004. Spojením se rozumí fúze,
131

 převzetí kontroly
132

 a společný podnik
133

. Jak 

již bylo zmíněno, pod Nařízení spadají jen spojení, která přesahují prahové hodnoty pro 

                                            
119 Srov. Huber, Fusionskontrollpraxis 109 a násl. 
120 Srov. Huber, Fusionskontrollpraxis 112. 
121 Komentář k Pokynům2006, 5. 
122 Pomocí SSNIP testu (small but signifiant non transistory increase in price) je určena křížová elasticita 

vybraných produktů. Srov. Faull/Nikpay, Competition law 1.256. 
123 Srov. Huber, Fusionskontrollpraxis 112. 
124 (Substantial lessening of competition) – odvozený ze znění § 7 Clayton Act. 
125 Pokyny 2010, bod 5.3. 
126 Pokyny 2010, bod 6. a 7. 
127 Pokyny 2010, bod 9. 
128 Pokyny 2010, bod 10. a 11. 
129 Srov. Huber, Fusionskontrollpraxis 208. 
130 Blíže v kapitole 4 a 5. 
131 Čl. 3 odst. 1 pís. a Nařízení. 
132 Čl. 3 odst. 1 pís. b Nařízení. 
133 Čl. 3 odst. 4 Nařízení. 
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určení případů, jež mají význam pro celé společenství.
134

 Jako hlavní kritérium pro posou-

zení spojení je používán SIEC test
135

. Podle SIEC testu je spojení neslučitelné se společ-

ným trhem, pokud zásadně naruší účinnou hospodářskou soutěž na společném trhu nebo na 

jeho podstatné části, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení.
136

 

K vyčíslení stupně tržní koncentrace je stejně jako v USA používán HH Index.
137

 K určení 

postavení soutěžitelů na trhu je třeba věcně a geograficky definovat trh. Při věcném ohrani-

čení hraje klíčovou roli SSNIP test.  

Spojení může značně poškodit účinnou hospodářskou soutěž na trhu tím, že jednak 

odstraní významná konkurenční omezení pro jednoho nebo více prodávajících, kteří ná-

sledkem toho zvýší svou tržní sílu (jednostranné dopady),
 138

 mimoto může spojení na kon-

centrovaném trhu významně poškodit účinnou hospodářskou soutěž prostřednictvím vytvo-

ření nebo posílení dominantního postavení, protože zvyšuje pravděpodobnost, že podniky 

budou schopny takto koordinovat své chování a zvyšovat ceny, dokonce bez uzavírání do-

hod nebo uchylování se ke společnému postupu ve smyslu článku 81 Smlouvy.
139

  

Důležitou součástí posouzení vlivů spojení je také analýza bariér pro vstup na trh
140

, 

zohlednění struktury všech dotčených trhů a skutečné nebo možné soutěže.
141

 Nařízení 

2004 přineslo také novinku v podobě dvou zvláštních ospravedlňujících důvodů pro povo-

lení problematického spojení, totiž efficiency defence a obranu bankrotující společnosti. 

Přínosy fúzí, resp. obrana bankrotující společnosti budou rozebrány v kapitole 4.a 5. 

Podobně jako soutěžní úřady v USA i Komise vydala Pokyny. Pro zaměření této prá-

ce mají význam především Pokyny pro posuzování horizontálních spojení podle nařízení 

rady. Pokyny mají stranám poskytnout poučení, jak Komise posuzuje spojení. Pokyny, jež 

jsou vydané formou sdělení, přibližují a podrobně popisují vyvíjející se zkušenosti Komise 

s posuzováním horizontálních spojení podle Nařízení 1989, jakož i judikaturu ESD a Tri-

                                            
134 Ve smyslu čl. 1 odst. 3 Nařízení. 
135 Před účinností Nařízení byl používán test dominance. Podle něj byly spojení prohlášeny za neslučitelné se 

společným trhem, pokud jejich následkem mohlo dojít k podstatnému narušení účinné soutěže na společném 

trhu nebo jeho části. (Čl. 2 odst. 3 Nařízení 1989)   
136 Čl. 2 odst. 3 Nařízení. 
137 Pokyny, Bod 16. 
138 Pokyny, Bod 24 a násl. 
139 Pokyny, Bod 39 a násl. 
140 Čl. 2 odst. 1 pís. b Nařízení. 
141 Čl. 2 odst. 1 pís. a Nařízení. 
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bunál.
142

 I v otázce závaznosti se evropská úprava podobá té v USA. Pokyny totiž stanoví, 

že výkladem Nařízení Komisí, pokud jde o posuzování horizontálních spojení, není dotčen 

výklad, který může provádět Tribunál a ESD. V dalších kapitolách je pro Merger Guideli-

nes i Pokyny EK používáno označení „Pokyny“, případně i s uvedením roku jejich vydání. 

V podkapitolách, kde je přímo srovnávána úprava v EU a USA je používáno označení Po-

kyny EK, resp. Pokyny DoJ/FTC. 

3.3 Shrnutí  

Přestože vykazují oba systémy řadu podobností, v detailech je možné najít odlišnosti. 

Například je v obou jurisdikcích používán HH Index, v USA se však klade větší důraz na 

tržní koncentraci než v EU, kde jsou především tržní podíly rozhodné.
143

 Mírně odlišné 

jsou i hraniční hodnoty HH indexu.
144

 

I v dalších bodech lze najít odlišnosti. Protože jsou formulace ustanovení sice často 

velmi podobné, ale také velmi obecné, hraje klíčovou roli výklad příslušnými úřady a sou-

dy, v němž se odrážejí rozdílné soutěžní teorie a zohlednění metod ekonomické analýzy. 

V aplikační praxi v obou jurisdikcích mají rozhodující význam Pokyny vydávané 

soutěžními úřady. Jednotlivé rozdíly ve vztahu k aplikaci efficiency defence a obrany 

bankrotující společnosti budou rozebrány v kapitolách 4. a 5. 

                                            
142 Pokyny, článek 5-6. 
143 Srov. Huber, Fusionskontrollpraxis 220. 
144 Pokyny 2010, Bod 5.3 ve spojení s Pokyny 2004, Bod 19 a násl. 
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4 Přínosy fúzí 

Pod pojmem efficiencies jsou v této práci rozuměny přínosy fúzí. Je třeba poznamenat, 

že interpretace efficiencies
145

 toliko ve smyslu economies či úspor by byla příliš úzká. Eco-

nomies jsou součástí širšího pojmu přínosů, jež zahrnuje také alokační, produktivní a dy-

namickou efektivitu stejně jako zvýšenou efektivitu transakčních nákladů.
146

 V této práci 

jsou pojmy efficiencies a přínosy fúzí používány promiskue. V případě, že jsou míněny 

pouze přínosy v užším smyslu, je na to výslovně upozorněno.  

4.1 Exkurs – důvody fúzí z pohledu managementu 

Předtím, než budou přínosy podrobně rozebrány, bude krátce objasněna podnikohos-

podářská stránka spojení. Jak bude dále ukázáno, mohou i interní důvody spojení hrát roli 

při řízení u soutěžního úřadu. V případě, že je stranami navržená efficiency defence detailně 

úřadem posuzována, je třeba posoudit původní důvody společností pro danou transakci, aby 

mohlo být zjištěno, jestli byly přínosy skutečně plánovány nebo jestli byly „vymyšleny“ jen 

pro účely řízení za účelem zakrytí možného protisoutěžního působení spojení. 

Kromě obvyklých důvodů, proč se podniky spojují, jako penetrace na nové trhy, posí-

lení kapitálové vybavenosti či daňové důvody, můžou hrát roli i tzv. „soft“ faktory. jako 

růst manažerských platů, odstranění nekompetentních osob z vedení či naopak výstavba 

podnikových impérií („empire building“).
147

 Právě v posledním jmenovaném případě je 

často argumentováno údajnými přínosy
148

 fúze.
 149

 Pokud by existovalo podezření, že se 

v daném případě jedná o takové „empire building“, mohlo by to ovlivnit důvěryhodnost 

argumentů stran o možných přínosech.  

                                            
145 Economies of scale, scope, of learning.  
146 Srov. Bejček, Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu (2010) 167. 
147 Srov. Hylton, Antitrust Law 312f. 
148

 V této souvislosti zpravidla ve smyslu economies of scale, scope popř. learning (efficiencies v užším smys-

lu) 
149

 Např. v případě fúze Daimler a Chrysler, srov. St.Jean/Cohen, Daimler-Chrysler Merger: The Quest to 

Create “One Company” (2000). 
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4.2 Dopady fúzí II.  

4.2.1 Volba standardu 

Pro posouzení efektivity je nutné určit základ, na němž bude měřena. Přitom je tře-

ba vycházet z normativních kritérií soutěžního práva a sice ze standardu individuálního 

blahobytu, z Paretova optima
150

 a standardu celkového blahobytu. Standard individuálního 

blahobytu upřednostňuje individuální výhody, které mohou být i krátkodobé. Podle Pareto-

va optima může být spojení povoleno, pokud nepovede ke ztrátám zúčastněných subjek-

tů.
151

 Měřítkem standardu celkového užitku je přírůstek celkového blahobytu, proto není 

důvodem pro nepovolení spojení, pokud v jeho důsledku dojde k prostému přemístění zdro-

jů (i ve prospěch podniku, popř. jeho akcionářů).
152

  

Pro ekonomickou analýzu spojení se běžně doporučuje používat několik druhů 

standardů.
153

  

Cenový standard měří, jestli konečná cena pro spotřebitele v důsledku spojení bude 

stoupat. To je sice jednoduchý vzorec, je k němu však zapotřebí znát těžko předpověditelné 

neznámé – totiž jakou měrou bude konkrétně stoupat tržní síla a zároveň, jakou měrou bu-

dou klesat marginální náklady.  

Standard spotřebitelského blahobytu a úspory zdrojů proti sobě staví ztrátu přidané 

hodnoty spotřebitelů s úsporami dosaženými na zdrojích. Podle tohoto standardu může být 

povoleno spojení i v případě, že způsobí snížení spotřebitelského blahobytu, pokud bude 

zároveň dosaženo vyšších úspor na zdrojích.  

Standard vážených výhod porovnává explicitně zisky podniků oproti ztrátám spo-

třebitelů. Přičemž zájmům spotřebitelů je přikládána větší váha, neboť se vychází z pře-

svědčení, že spotřebitelé jsou citlivější na změnu snížení svého blahobytu. Standard celko-

vé hodnoty sčítá jednoduše zisky a ztráty podniků a spotřebitelů a pokud vyjde pozitivní 

výsledek, je možno spojení povolit. 

                                            
150 Paretovo optimum je společenská situace, v níž není možné pomocí re-alokace zdrojů zvýšit blahobyt 

jedné osoby, aniž by zároveň byl snížen blahobyt jiné osoby. Gabler Wirtschaftslexicon, dostupný online: 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/pareto-optimum.html, 2.12.2010. 
151 Srov. Bejček, soutěžní politika 169. 
152 Srov. Bejček, soutěžní politika 170. 
153 Jednotlivé standardy jsou převzaty podle: Bejček, soutěžní politika 171 a násl. 
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 Volba standardu hraje klíčovou roli, neboť je základem pro posouzení vlivu spojení 

na soutěž. Stejně jako v případě výše zmíněných soutěžních teorií je volba standardu pře-

devším politické rozhodnutí.
154

 Toto rozhodnutí má ovšem rozhodující význam, neboť pou-

žití různých standardů na jeden a ten samý případ může vést k rozdílným výsledkům.
155

 

4.2.2 Dosažení přínosů fúzemi   

Přestože spojení z podhledu podnikohospodářského představují atraktivní možnost 

růstu a úspor, nejsou jejich ekonomické dopady vůbec jednoznačné. To platí jak ve vztahu 

k celkovému blahobytu tak ve vztahu k očekávání, které do spojení vkládají zúčastněné 

společnosti. Není možné v rámci této práce provést podrobnou ekonomickou analýzu, proto 

jsou zde jen reprodukovány výsledky studií, které jsou v odborné literatuře opakovaně cito-

vány. 

Williamson zkoumal souvislost mezi zvýšením cen a snížením blahobytu teoreticky 

na zjednodušeném modelu. Podle jeho zjištění dochází ke zvýšení cen, jež na jedné straně 

vede ke snížení spotřebitelského blahobytu a na druhé straně ke zvýšení celkového blaho-

bytu, který je umožněn produkcí s nižšími náklady.
156

 Podle vzorce navrženého Williamso-

nem bude zvýšení ceny o 20% vyrovnáno snížením nákladů o 2,4%.
157

 Podle Williamsona 

je při posuzování spojení třeba porovnat ekonomické výhody a nevýhody před a po trans-

akci, přičemž by měly být pozitivní vlivy spojení na produktivní efektivitu srovnány s ne-

gativními vlivy na alokační efektivitu.
158

  

Další studie se zabývaly pohybem cen po spojeních. Farell/Shapiro zjistili, že spoje-

ní, která nevytváří žádné přínosy, způsobují růst cen.
159

 Aby ceny v důsledku spojení nao-

pak klesly, musejí být dosaženy podstatné economies of scale a economies of learning. 

Úspory musejí být tím větší, čím větší jsou tržní podíly spojujících se podniků (tzv. „sliding 

                                            
154

 Srov. Izkovitz/Meiklejohn, European Merger Control: Do We Need an Efficiency Defence? in 

Izkovitz/Meiklejohn European Merger Control, Do We Need an Efficiency Defence? (2006) 63. 
155 Srov. Bejček, soutěžní politika 170. 
156

 Srov. Wiliamson, Economies as an Antitrust Defense: The Welfare Tradeoffs, American Economic Re-

view 58 (March 1968) 21. 
157

 Srov. Viscousi/Harrington/Vernon, Economics of Regulation and Antitrust4
 (2005) 210. 

158 Srov. Williamson, Antitrust Defense 19. 
159

 Srov. Farrell/Shapiro, Horizontal Mergers: An Equilibrium Analysis, American Economic Review 80 

(March 1990) 122. 
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scale approach“
160

).
161

 Alarmující je, že podíl spojení, které snižují celkový blahobyt, se na 

začátku 21.století odhaduje na dvě třetiny z jejich celkového počtu.
162

  

Přestože spojující se strany si od spojení slibují podstatné zisky, skutečnost jejich 

očekávání často nenaplňuje neboť existuje mnoho důvodů způsobujících neúspěch fůzí.
163

 

Fúze vytvářejí na jedné straně nízký nebo vůbec žádný return on average, navíc se odhadu-

je, že největší část užitku odčerpávají právě cílové podniky.
164

 Jak již bylo naznačeno, bylo 

empiricky dokázáno, že spojení častou vedou ke zvýšení tržní moci a tím i ke zvýšení cen. 

Zisk, který generují některá spojení, je tak třeba přičítat spíše zvýšené tržní moci a zvýše-

ným cenám než růstu efektivity.
165

 Pokud dojde po spojení ke snížení profitability, značí to 

snížení produktivní efektivity.
166

  

Některá spojení však mohou mít pozitivní vliv na podniky a tím i na spotřebitele. Dí-

ky úsporám z rozsahu mohou být odstraněny dvojité fixní náklady anebo efektivněji rozlo-

žena produkce mezi provozy. Díky economies of scope mohou podniky levněji vyrábět, 

pokud k produkci potřebují stejný vstup (input) a díky economies of learning může dojít 

k výměně informací a zkušeností zúčastněných firem.
167

 Dále mohou spojení podporovat 

hospodářský pokrok skrze přenos know-how nebo zvýšení motivace podniků investovat do 

výzkumu a vývoje. Impulsem pro investice do výzkumu a vývoje může být, že jeho výstu-

py mohou být využity oběma společnostmi a proto se inovace stává rentabilnější.
168

  

Jak bude v dalších částech práce viditelné, má rozdělení na přínosy specifické a ne-

specifické pro spojení zásadní význam. Tuto problematiku zpracovali teoreticky Fa-

rell/Shapiro (2001)
169

, když rozlišili mezi technickými (ne specifickými pro spojení) příno-

sy a synergiemi (specifickými pro spojení). Technické přínosy odpovídají změně celkové 

                                            
160 Srov. Farrell/Shapiro: Equilibrium Analysis 122. 
161 Jak bude dále ukázáno, je tento sliding scale approach používán úřady v USA i EU. 
162

 Srov. Müller, Efficiency versus Market Power through Mergers, in Neumann/Weigand, The International 

Handbook of Competition (2004) 82. 
163 K tomu více srov. Např. Hill, Global Business 431a násl. 
164 Srov. Motis /Neven/Seabright, Efficiencies in Merger Control in Izkovitz/Meiklejohn, European Merger 

Control, Do we need an efficiency defence? (2006) 304. 
165 Srov. Izkovitz/Meiklejohn, Efficiency Defence 49. 
166 Srov. Izkovitz/Meiklejohn, Efficiency Defence 49. 
167

 Srov. Izkovitz/Meiklejohn, Efficiency Defence 47a násl.. 
168 Srov. Izkovitz/Meiklejohn, Efficiency Defence 48. 
169

 Farrell/Shapiro, Scale economies and synergies in horizontal merger analysis, Antitrust Law Journal, 

68,2001, 686 a násl. 
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produkce spojujících se podniků. Motis/Neven/Seabright dávají v této souvislosti význam 

především nehmotnému majetku. Důvodem je, že právě nehmotné majetkové hodnoty jako 

reputace nebo znalosti, jsou často důvodem spojení protože jinak je těžké si tyto opatřit.
170

 

Empirická studie však nepotvrdila, že by existovala přímá souvislost mezi zisky ze spojení 

a množstvím nehmotných statků, jež jsou předmětem transakce.
171

 Ve vztahu k interní per-

spektivě zúčastněných společností bylo zjištěno, že společnosti, které již před spojením 

dávaly větší váhu nehmotným statkům mohou získat větší část výhod pramenících 

z nehmotných statků nabývané společnosti. 

Z těchto důvodů je tvrzení, že spojení obecně vedou ke zvýšení efektivity, třeba 

označit za nepodložené. 

4.3 Přínosy fúzí v USA  

Jak již bylo v kapitole 2. uvedeno, došlo v rozhodovací praxi v USA v druhé polovině 

20.století k výrazné změně, když právě Chicagská škola, která přikládala efficiencies vel-

kou váhu, získala rozhodující vliv v praxi úřadů.  

Pro prvotní vývoj interpretace přínosů byla určující především rozhodnutí Nejvyššího 

soudu USA, proto jsou v této části stručně rozebrána. Nejvyšší soud se však k otázce příno-

sů od rozhodnutí ve věci Procter & Gamble více nevyjádřil, proto se pro další vývoj staly 

rozhodujícími především Pokyny DoJ a FTC. Z tohoto důvodu je dále rozebrán text pokynů 

stejně, jako relevantní rozhodnutí nižších soudů.  

4.3.1 Rozhodnutí nejvyššího soudu z 60. let  

Jeden z nejdůležitějších judikátů ohledně přínosů bylo rozhodnutí ve věci Brown Shoe.
172

 

Nejvyšší soud se po určení geografického a produktového trhu podrobně zabý-

val efficiencies. Obzvláště z evropského úhlu pohledu je argumentace soudu zajímavá, když 

tvrdí, že zákonodárce předvídal pro soutěžní právo více cílů než jen ochranu výhod pro 

spotřebitele.
173

 Supreme court posoudil transakci v širším kontextu a uvedl, že dané odvětví 

se vlnou spojení v posledních letech stalo výrazně koncentrovanější. Podle soudu šlo Kon-

                                            
170 Srov. Motis /Neven/Seabright, Efficiencies 307. 
171 Srov. Motis /Neven/Seabright, Efficiencies 311. 
172 Brown Shoe Co, Inc v United States, 370 US 294 (1962). 
173 Brown Shoe Co, Inc v United States, 370 US 239. 
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gresu USA při příjímání daných zákonů převedším o zabránění zvyšující se koncentraci a 

z ní plynoucímu narušení účinné soutěže ještě v jeho počátečním stádiu („in its incipien-

cy“).
174

 Soud postavil do popředí především existenci a zájmy malých a nezávislých výrob-

ců obuvi, neboťˇ tito mohou být ohroženi zvětšením koncentrovanosti trhu a zvýšením 

efektivity velkých hráčů na trhu.
175

 Nejvyšší soud zřetelně vyjádřil, že je třeba upřednostnit 

zájmy na decentralizované tržní struktuře před možnými přínosy, i za cenu že výhody pro 

spotřebitele mohou být takto ztraceny. Soud vlastně neprovedl věcné porovnání přínosů 

proti možnému snížení účinné soutěže, neboť efficiencies byly odmítnuty ze společensko-

polických důvodů (ochrana malých a středních podniků). Podle této argumentace jsou pří-

nosy jen jedním z více cílů soutěžního práva.
176

 Bork, jeden z nejdůležitějších představitelů 

Chicagské školy, však zpochybnil, že by kongres skutečně zamýšlel takovou ochranu ma-

lých a středních podniků a interpretoval zdůvodnění soudu spíše jako výraz vlastních soci-

álních preferencí soudců Nejvyššího soudu.
177

 

Dalším rozhodnutím důležitým pro problematiku efficiencies je judikát Philadel-

phia National Bank
178

. Soud se v něm znovu zaměřil na tržní strukturu a odmítl argumenty 

stran, že v důsledku spojení budou schopné konkurovat větším bankám např. z oblasti New 

Yorku (countervailing power). Podle nejvyššího soudu je jedním z předpokladů § 7 Clay-

ton Act, že ze společenského hlediska je třeba upřednostnit interní růst proti růstu externí-

mu.
179

 Navíc podle soudu nelze efficiencies dosáhnuté na jednom trhu (penetrace na trhy 

velkých bank z New Yorku) vyrovnat ztrátou efficiencies na trhu jiném (zvýšená tržní moc 

ve Philadelphii).
180

 Nejvyšší soud šel ve své argumentaci ještě dále, když v podstatě odmítl 

efficiency defence prohlášením, že je nepřípustné vyrovnávat spojení schopné narušit soutěž 

s potenciálními společenskými nebo ekonomickými výhodami.
181

 

                                            
174 Brown Shoe Co, Inc v United States, 370 US 317. 
175 Brown Shoe Co, Inc v United States, 370 US 315f a násl. 
176 Srov. Viscousi/Harrington/Vernon, Economics 222. 
177 Srov. Bork, The Antitrust Paradox (1978) 65. 
178 United States v Philadelphia National Bank, 374 U. S. 321 (1963). 
179 United States v Philadelphia National Bank, 374 U. S. 321. 
180 United States v Philadelphia National Bank, 374 U. S. 370. 
181 United States v Philadelphia National Bank, 374 U. S. 371. 
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Přísná rozhodovací praxe pokračovala dále i ve věci Von´s Grocery
182

. Nejvyšší 

soud při analýze tržní struktury zjistil, že v posledních letech před transakcí došlo 

k podstatnému snížení počtu nezávislých prodejců a zároveň výraznému zvýšení počtu ře-

tězců s potravinami.
183

 Důležité je konstatování soudu, že k použití § 7 Clayton Act je nut-

né nejen posouzení jeho bezprostředního vlivu, ale také předpověď budoucích vlivů spojení 

na účinnou soutěž.
184

 V tomto případě bylo zveřejněno i podrobně zdůvodněné votum sepa-

ratum, které kritizovalo, že soud v podstatě nepovolil fúzi pouze na základě poklesu počtu 

soutěžitelů, aniž by posoudil, jestli spojení bude ve skutečnosti představovat omezení sou-

těže.
185

 Tím bylo prakticky použito pravidlo zákazu per-se, které je ale v rozporu 

s dosavadní rozhodovací praxí.
186

 

V případě Procter & Gamble
187

, jež také nebyl povolen na základě § 7 Clayton Act, 

se Nevyšší soud podrobně zabýval analýzou trhu bělících prostředků zejména s ohledem na 

marketing. Vycházeje ze zjištění, že Procter & Gamble již disponuje na trhu silným posta-

vením, mohly by spojením dosažené úspory a jimi zvýšený soutěžní tlak ve skutečnosti 

způsobit zvětšení vstupních bariér na trh.
188

 Podle Nejvyššího soudu jde totiž u incipiency 

doktríny spíše o pravděpodobnost a nikoli jistotu, že spojení způsobí omezení účinné soutě-

že.
189

 Soud v tomto případě výslovně odmítl efficiency defence, když konstatoval, že možné 

economies nemohou být použity k tomu, aby ospravedlnily protizákonné spojení.
190

 

V tomto případě bylo znovu k rozhodnutí připojeno votum separatum, ve kterém soudce 

Harlan kritizoval sumární postup soudu, při kterém nebyl zkoumán skutečný vliv spojení na 

soutěž a transakce nebyla povolena pouze z důvodu existence malých soutěžitelů, čímž byli 

fakticky ochráněni spíše soutěžitelé než soutěž samotná.
191

 Soudce Harlan argumento-

                                            
182 United States v Von´s Grocery Co et al, 384 U.S. 270 (1966). 
183 United States v Von´s Grocery Co et al, 384 U.S. 286. 
184 United States v Von´s Grocery Co et al, 384 U.S. 270. 
185 United States v Von´s Grocery Co et al, 384 U.S. 282. 
186 Srov. Klummp, Efficiency Defense 74. 
187 FTC v Procter & Gamble Company, 386 US 568 (1967). 
188 FTC v Procter & Gamble Company, 386 US 578 a násl. 
189 FTC v Procter & Gamble Company, 386 US 577. 
190 FTC v Procter & Gamble Company, 386 US 580. 
191 Srov. Klummp, Efficiency Defense 75. 
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val,
192

 že Kongres USA měl výrazem „soutěž“ v § 7 Clayton Act na mysli využití výhod 

konkurenceschopných trhů, především ve formě nízkých cen.
193

 

Od rozhodnutí Procter & Gamble se Nejvyšší soud přínosy fúzí explicitně nezabý-

val.
194

 Jak již bylo uvedením votum separatum ve věcech Von´s Grocery a Procter & Gam-

ble naznačeno, získala ekonomická argumentace na významu. V rozhodnutí ve věci Gene-

ral Dynamics
195

 se soud odchýlil od dosavadních rozhodnutí, když nepřijal statistická data 

o tržních podílech a koncentraci odvětví jako samostatný a dostatečný argument pro nepo-

volení spojení a konstatoval, že musejí být posouzeny ještě další okolnosti spojení (přede-

vším ekonomický kontext).
196

  

4.3.2  Merger Guidelines  

Jak již bylo řečeno, měly Pokyny vydávané DoJ, resp. FTC rozhodující význam pro 

další vývoj. První Pokyny DoJ byly vydány v roce 1968
197

, aby byl stranám poskytnut ná-

vod, které standardy a zásady jsou používány pro posuzování spojení.
198

 DoJ explicitně 

vyjádřil, že právě tržní struktura
199

 je jeho prioritou neboť může určovat chování společnos-

tí na trhu.
200

 V tomto názoru je jasně viditelná inspirace soutěžní teorií Harvardské školy. 

Podle DoJ by mělo ovšem být rozlišováno mezi trhy, které se pomalu mění a trhy, které se 

rychle vyvíjí. Pouze ve výjimečných případech nestačí pro nepovolení spojení argumentace 

zaměřená čistě na tržní strukturu. Těmito výjimečnými případy jsou nová odvětví stejně 

jako odvětví, která procházejí častými vlnami inovací.
201

 Téma efficiecnices je explicitně 

zmíněno, když směrnice ve výjimečných případech připouštějí efficiency defence, avšak 

                                            
192 Je zajímavé že soudce Harlan ve své argumentaci citoval také díla zástupců Chicagské školy. Srov. FTC v 

Procter & Gamble Company, 386 US 597. 
193 FTC v Procter & Gamble Company, 386 US 597. 
194 Což souvisí s tím, že z důvodu procesních změn se podstatně snížil počet fúzí přezkoumávaných nejvyšším 

soudem. Srov. Klummp, Efficiency Defense 77. 
195 United States v General Dynamics Corp et al, 415 US 486 (1974). 
196 United States v General Dynamics Corp et al, 415 US 498 a násl. 
197 DoJ, Pokyny 1968. 
198 DoJ, Pokyny 1968, Bod 1. 
199 Ve smyslu soutěžních podmínek jako počet soutěžitelů, jejich podílů, bariéry vstupu na trh, které jsou 

samy o sobě jen pomalu měnitelné.  
200 DoJ, Pokyny 1968, Bod 2. 
201 Důvodem pro takto odlišné posuzováni některých trhů je, že na nich bariéry vstupu na trh, které 

v klasickém modelu tržní struktura – tržní chování – tržní výsledek mají klíčovou roli, naopak na důležitosti 

ztrácejí, neboť mohou být překonány rychlým vývojem a inovaci. DoJ, Pokyny 1968, Bod 2. 
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předpoklady jejího uznání nejsou konkretizovány.
202

 Důvody pro zdrženlivý postoj 

k přínosům jsou trojí. Zaprvé se dá předpokládat, že spojení s velkým potenciálem na zlep-

šení efektivity tak jako tak nebude úřady detailně zkoumáno a proto nebude povoleno, za-

druhé je možné dosáhnout zlepšené efektivity rovněž interním růstem a zatřetí je prokázání 

přínosů možné jen s velkými obtížemi.
203

, 
204

  

V roce 1982 zveřejnilo DoJ nové vydání Pokynů
205

 ( Pokyny 1982), aby popsalo 

současnou interpretaci použití § 7 Clayton Act a § 1 Sherman Act na spojení a poskytlo 

stranám návod k posuzování případů.
206

  Pokyny 1982 představují důležitý mezník, neboť 

se zřetelně odklánějí od přísné rozhodovací praxe předchozích let ovlivněné Harvardskou 

školou. Spojení jsou totiž vykládána jako důležitá součást volné ekonomiky, pomocí níž 

jsou plněny některé úkoly
207

 a proto nelze vycházet z toho, že spojení mají být primárně 

nepovolovány.
208

 Důvodem pro nepovolení spojení je tržní moc, která je označována jako 

schopnost udržovat ceny výše než konkurence a zůstat stále profitující. Tržní moc může 

rovněž vytlačit z trhu další soutěžitele. DoJ považuje oba tyto případy za přesun blahobytu 

ze strany spotřebitelů na stranu výrobců, což Pokyny označují jako chybnou alokaci zdro-

jů.
209

  

Co se určení relevantního trhu týče, zavedly  Pokyny 1982 důležitou novinku – SS-

NIP test (small but significant non transistory increase in price)
210

. I určení tržních podílů 

se dočkalo podstatné změny, když byl pro tento účel zaveden Herfindahl-Hirschman In-

dex
211

 (HHI).  

                                            
202 Přínosy použité v užším smyslu jako economies. DoJ, Pokyny 1968, Bod 10. 
203 DoJ, Pokyny 1968, Bod 10. 
204 Otázka dokazatelnosti přínosů je i dnes v literatuře diskutována. K jejím různým možným variantám srov. 

Izkovitz/Meiklejohn, Efficiency Defence 49.  
205 DoJ, Pokyny 1982. 
206 DoJ, Pokyny 1982, Bod 1. 
207 Efektivní plynutí investic, alokace produktivních zdrojů. 
208 DoJ, Pokyny 1982, Bod 1. 
209 DoJ, Pokyny 1982, Bod 1. 
210 Pomocí SSNIP testu je zjišťováno, jestli na trhu vedoucí společnost může při zachování ziskovosti trvale 

omezovat výstupy nebo zvyšovat ceny, přičemž se zpravidla vychází ze zvýšení cen ve výši 5% a časovým 

rámcem jednoho roku. Srov. Klummp, Efficiency Defense 74.  
211 HH index se vypočte jako součet exponenciálních hodnot tržních podílů všech na tr působících podniků. 

Maximální hodnota je proto 10.000, což odpovídá monopolní situaci. DoJ určil dvě kritické hranice, a sice 

1.000 a 1.800. Srov. Srov. Viscousi/Harrington/Vernon, Economics 222. Tyto hranice zůstaly v platnosti až 

do vydání Pokynů 2010, které je změnil na 1500 a 2500. Srov. DoJ/FTC,Pokyny 2010, Bod 5.3. 
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Přestože se  Pokyny v mnohém od předchozí doktríny odlišují a zabývají se více 

ekonomickými kritérii posuzování spojení, co se přínosů týče, navazují na  Pokyny z roku 

1968. DoJ vychází dále z přesvědčení, že je možné dosáhnout přínosů, aniž by bylo potřeba 

zásahu soutěžního úřadu.
212

  Pokyny 1982 připouštějí, že v některých výjimečných přípa-

dech může být uznána efficiency defence pro ospravedlnění spojení, které by jinak nebylo 

povoleno. Strany však musí předložit jasné a přesvědčivé argumenty, že dojde k podstat-

ným úsporám nákladů
213

, které není možné dosáhnout interním růstem nebo jiným soutěž 

méně narušujícím spojením. Takto přísný „metr“ pro posuzování přínosů odpovídá pře-

svědčení DoJ, že efficiencies jsou snadněji tvrzeny než ve skutečnosti prokázány.
214

 Navíc i 

kdyby byla existence přínosů nesporná, je velmi obtížné je kvantifikovat.
215

   

Přestože byla efficiency defence stále možná jen ve výjimečných případech, zname-

nají  Pokyny 1982 důležitý mezník, po němž byl náhled úřadů stále více ovlivňován eko-

nomickými argumenty. Ze znění Guidelines je ovšem patrné, že se DoJ nechtělo pustit na 

„tenký led“ měření přínosů v hraničních případech.  

 Dalšího přepracování se  Pokyny dočkaly již v roce 1984
216

 a nová verze přinesla i 

důležité změny týkající se přínosů. Efficiencies nebyly již uvedeny v kapitole „Defen-

ces“
217

, nýbrž v části týkající se analýzy spojení. To znamená, že efficiencies nejsou již 

zohledňovány jako důvod ospravedlňující pro soutěž nebezpečné spojení, ale spíše jako 

jeden z důvodů, podle něhož se úřad rozhodne, jestli bude spojení přezkoumávat či niko-

li.
218

 I v novém vydání je zřetelný ekonomický pohled na fúze, když byl k posouzení spoje-

ní zaveden již výše popsaný „sliding scale approach“. Guidelines také výslovně zmiňují 

přínosy fúzí při ne-horizontálních
219

 spojeních. Na základě přesvědčení, že ne-horizontální 

                                            
212 DoJ, Pokyny 1982, Bod V pís. A. 
213 Především skrze realizaci economies of scale a scope a integraci výrobních závodů, které jsou již používá-

ny.  
214 „Easier to allege than to prove”. 
215 DoJ, Pokyny 1982, Bod V pís. A. 
216 DoJ, Pokyny 1984. 
217 Pod označením Failing Firm Defense.  
218 DoJ, Pokyny 1984, Bod 3.5. 
219 Spojení mezi podniky, které nejsou činné na stejném trhu. 
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spojení méně pravděpodobně naruší účinnou soutěž,
220

 může být efficiencies dána větší 

váha než u horizontálních fúzí, když úřad posuzuje, jestli podrobit spojení kontrole.
221

 

V roce 1992 byly poprvé vydány Guidelines společné pro DoJ a FTC ( Pokyny 

1992),
222

 které se vztahují toliko na horizontální fúze.  Pokyny 1992 se odchylují od analý-

zy spojení založené především na tržní koncentraci, když uvádějí, že by napříště v každém 

posuzovaném případě měla být provedena kvantitativní analýza důsledků sloučení, přičemž 

údaje o tržní koncentraci by sami o sobě neměly být dostatečným důvodem pro nepovolení 

spojení.
223

 Při analýze spojení se úřady znovu zabývají možnými výhodami
224

, které mohou 

být dosaženy zúčastněnými společnostmi. Pozměněný pohled úřadů je zřetelný především 

z popsaného pětibodového schématu. Nejprve má být zjištěn dopad spojení na dané odvět-

ví, poté má být zjištěno, jestli se dá předpokládat, že spojení v důsledku posílené tržní moci 

nebo dalších faktorů bude působit omezení soutěže. Zatřetí má být zjištěno, jestli spojení 

může zabránit dalším, v blízké době chystaným spojením, začtvrté jsou zkoumány přínosy 

a na závěr má být zjištěno, jestli spojení představuje jedinou možnost odvrátit insolvenci 

společnosti nebo její divize.
225

 Přestože je úprava efficiencies oproti vydání z roku 1984 v 

textu jinak systematicky začleněna, nevykazuje nové vydání žádné obsahové změny.  

Pokyny byly znovu přepracovány v roce 1997 (Pokyny 1997)
226

 a zavedly výrazně 

strukturovanější postup pro analýzu přínosů. Pozitivní pohled úřadů na efficiencies je jasně 

rozpoznatelný z uvedení příkladů, jak mohou být fúzemi dosaženy efficiencies.
227

 Stejně 

jako v Pokynech 1992 je pro obecné posouzení přínosů v Pokynech 1997 upraveno sché-

ma.
228

 Jednotlivá kritéria nejsou žádnými novinkami, jedná se o kritéria, která, jak výše 

popsáno, byla formulována judikaturou nebo předchozím zněním Pokynů. 

                                            
220 Protože ne-horizontální spojení typicky nevede ke zvýšení tržní moci. DoJ, Pokyny 1984, Punkt 4.0. 
221 DoJ, Pokyny 1984, Bod 4.24. 
222 DoJ/FTC,Pokyny 1992. 
223 Vlg Klummp, Efficiency Defense 92. 
224 Tím jsou míněny hospodářské zisky (economic rather than accounting profits). Ziskem se rozumí přebytek 

příjmů nad výdaji (včetně nákladů obětované příležitosti.)  
225 DoJ/FTC, Horizontal Merger Guidelines, 1992, Bod 0.2, 1-5. 
226 DoJ/FTC,Pokyny 1997. 
227 DoJ a FTC předpokládají, že přínosy z fúze mohou zvýšit připravenost a schopnost firem aktivně působit 

v soutěži, což může vést k nižším cenám, vyšší kvalitě nebo zlepšeným službám. DoJ/FTC,Pokyny 1997, Bod 

4. 
228 Pokyny 1997, Bod 4. Odst. 2-5. 
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Zaprvé jsou uznány pouze ty přínosy, které jsou specifické pro spojení.
229

 Pojmem 

specifické pro spojení se rozumí, že těchto přínosů nelze dosáhnout jiným, pro soutěž méně 

škodlivým způsobem.
230

  

Zadruhé jsou zohledňovány pouze ty přínosy, které mohou být dokázány. Právě 

z důvodu, že přínosy jsou těžko kvantifikovatelné a prokazatelné, nesou břemeno důkazní 

strany, které se efficiency defence dovolávají. Strany musí dokázat, jednak kdy a jak může 

být přínosů dosaženo, jednak jakým způsobem tím může být zvýšena konkurenceschopnost 

podniků.
231

, 
232

  

Zatřetí jsou zohledněné pouze ty přínosy, které nepramení z protisoutěžního snížení 

výstupů.
233

  

V návaznosti na předchozí vydání Pokynů je použit „sliding scale approach“.
234

 

Zatím posledního přepracování se Pokyny dočkaly v letošním roce (Pokyny 

2010)
235

 Nové vydání obsahově navazuje na znění z roku 1997 a pouze detailněji rozvádí 

některé prvky. DoJ a FTC věří, že spojením mohou dosažené pokyny vést k novým produk-

tům nebo ke zlepšení těch stávajících, i pokud přímo nemají vliv na cenu.
236

 Co se druhého 

kritéria týče, Pokyny potvrzují, že na přínosy bude nahlíženo spíše skepticky, pokud nejsou 

zahrnuty v podnikatelských plánech. Naproti tomu větší váha bude přiznána navrhovaným 

přínosům, které jsou založené na pozitivní zkušenosti z minulosti.
237

 Pro praxi je jistě velmi 

významná možnost, že ve výjimečných případech mohou být uznány i přínosy, které se 

projeví na jiném než relevantním trhu.
238

  

                                            
229 V tomto kritériu může být nalezena paralela k rozhodnutí ve věci Philadelphia National Bank, které kon-

statovalo, že interní růst je třeba upřednostnit před růstem externím. Srov. United States v Philadelphia Nati-

onal Bank, 374 U. S. 370. 
230 Pokyny 1997, Bod 4. Odst. 3. 
231 Pokyny 1997, Bod 4. Odst. 4. 
232 Toto kritérium je vlastně pouhé upřesnění toho z Pokynů 1982 s tím rozdílem, že musí být explicitně pro-

kázána pravděpodobnost, že přínosy budou dosaženy.  
233 Počítáno pouze s čistým ziskem. Pokyny 1997, Bod 4. Odst. 5. 
234 Přičemž je výslovně upozorněno, že spojení vedoucí k monopolnímu nebo téměř monopolnímu postavení 

nelze ospravedlnit možnými přínosy. Pokyny 1997, Bod 4. Odst. 6.  
235 DoJ/FTC,Pokyny 2010. 
236 DoJ/FTC,Pokyny 2010, Bod 10 odst. 1. 
237 DoJ/FTC,Pokyny 2010, Bod 10 odst. 3 a násl. 
238 DoJ/FTC,Pokyny 2010, Bod 10 odst. 6. 
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Pokyny dále rozvádějí problematiku prokazatelnosti přínosů uvedením příkladů. 

Například efficiencies pramenící z možnosti přesouvat produkci mezi provozy dříve vlast-

něnými různými společnostmi mohou být jednodušeji kvantifikovány a ověřeny a je méně 

pravděpodobné, že by měly za následek protisoutěžní redukci výstupů. Naproti tomu příno-

sy pramenící z možnosti společného výzkumu a vývoje, jsou sice velmi podstatné, leč těžko 

dokazatelné a navíc schopné způsobit protisoutěžní omezení výstupů. Naopak u přínosů 

vztahujícím se k řízení firmy nebo nákladům kapitálu bude obtížné prokázat, že jsou pod-

statné a že není možné jich dosáhnout jiným pro soutěž méně nebezpečným způsobem. 239  

4.3.3 Rozhodnutí nižších soudů  

Poté co se Nejvyšší soud více nevyjádřil k otázce efficiencies, jsou pro další vývoj 

efficiency defence rozhodující  Pokyny a rozhodnutí nižších soudů. Problematika přínosů 

byla opakovaně pojednána v případě fúzí provozovatelů nemocnic. Ve věci Butterworth 

Heath Corp
240

 se soud zaměřil především na vliv spojení na ceny a zjistil, že také vzhle-

dem k faktu, že tyto nemocnice jsou neziskové organizace, nelze předpokládat, že by spo-

jení mělo za následek zvýšení cen, přestože dojde k posílení tržní moci.
241

 Soud shledal za 

realistickou jak proveditelnost stranami navržených přínosů, tak jejich přenositelnost na 

spotřebitele (ve formě nižších cen). Mimo jiné kvůli této efficiency defence byla transakce 

povolena. Přestože není možné, především z důvodu neziskového charakteru nemocnic, 

interpretaci efficiency defence v tomto případě bez dalšího zobecňovat, je toto rozhodnutí 

pro posuzování efficiency defence velmi významné.
242

  

Prvním relevantním případem týkajícím se přínosů po zveřejnění Pokynů 1997 byl 

FTC v Staples, Inc
243

, ve kterém se jednalo o spojení dvou prodejců kancelářských potřeb. 

Soud zaujal zdrženlivý postoj vůči stranami navrženým přínosům,
244

 ačkoli konstatoval, že 

k dokázání přínosů není třeba přímo jasných a přesvědčivých důkazů, ale postačí i důkazy i 

                                            
239 DoJ/FTC,Pokyny 2010, Bod 10 odst. 6.  
240 FTC v Butterworth Health Corp, 946 F Supp 1285 (WD Mich 1996). 
241 FTC v Butterworth Health Corp, 946 F Supp 1285, 1298 a násl. 
242

 Srov. Klummp, Efficiency Defense 110. 
243 FTC v Staples, Inc, 970 F.Supp. 1066 (D.D.C 1997). 
244

 Soud dokonce argumentoval i rozhodnutí m ve věci Procter & Gamble. Srov.FTC v Staples,Inc, 970 

F.Supp. 1066, 5. 
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méně prokazatelné.
245

 Na rozdíl od Pokynů podmítl uznání efficiency defence s tím, že mu-

sejí být přeneseny na spotřebitele ve formě snížení cen.
246

 Přestože soud považoval effici-

ency defence obecně za přípustnou, dospěl k závěru, že v tomto případě nemohou přínosy 

vyvážit protisoutěžní dopad spojení.
247

 Ze zdůvodnění ovšem nevyplývá, jakou váhu soud 

dal ekonometrické analýze a jakou studiím a předpovědím od vedení společnosti.
248

 

Dopad spojení na ceny byl také hlavním bodem zkoumání přínosů ve věci Long Is-

land Jewish Medical Center
249

. Podobně jako v případě Staples bylo přenesení přínosů na 

spotřebitele označeno za podmínku uznání efficiency defence.
250

 Soud podrobně analyzoval 

argumenty stran a shledal, že přínosy jsou v tomto případě realizovatelné, můžou být pře-

neseny na spotřebitele a jsou i pro fúzi specifické. Můžeme se domnívat, že přínosy byly 

jedním z klíčových faktorů pro povolení tohoto spojení.
251

  

 V dalším případě fúze dvou nemocnic Cardinal Health, Inc
252

 byla rozebrána pro-

blematika přenosu efficiencies na spotřebitele. Strany uvedly, že 50% přínosů bude přene-

seno na spotřebitele. Tento rozsah však soud shledal jako nedostatečný.
253

. Co se zvýšení 

cen týče, soud rovněž konstatoval, že strany musejí doložit důkazy a nikoli prosté přislíbe-

ní, že ke zvýšení cen nedojde.
254

 

 Obecně pozitivní náhled soudů na přínosy nebyl ovšem úplným pravidlem. 

V případě Swedish Match 
255

 zaujal soud k přínosům velmi zdrženlivý postoj. Přestože se 

soud přímo nevyjádřil o přijetí či odmítnutí efficiency defence v tomto případě, vyslovil, 

mimo jiné s odkazem na rozhodnutí z 60.let, zásadní pochybnost nad možností uznání effi-

ciency defence.
256

 

                                            
245 FTC v Staples, Inc, 970 F.Supp. 1066, 5. 
246 FTC v Staples, Inc, 970 F.Supp. 1066, 6. 
247 FTC v Staples, Inc, 970 F.Supp. 1066, 6. 
248 Srov. Viscousi/Harrington/Vernon, Economics 215. 
249 US v Long Island Jewish Medical Center, 983 F.Supp.121 (EDNY 1997). 
250 V tomto případě se však soud nechal přesvědčit, že přínosy opravdu budouna potřebitele přeneseny. US v 

Long Island Jewish Medical Center, 983 F.Supp.121, 149. 
251 Srov. Klummp, Efficiency Defense 114. 
252 FTC v Cardinal Health, Inc, 12 Supp 2d 34 (DDC 1998). 
253 Soud konstatoval, že v minulosti bylo 80% ze díky soutěžnímu tlaku vytvořených efficiencies přeneseno 

na spotřebitele. Srov. FTC v Cardinal Health, Inc, 12 Supp 2d 34, 66 a násl. 
254 Srov. Klummp, Efficiency Defense 115. 
255 FTC v Swedish Match, 131 F Suppp 2 151 (DDC 2000). 
256 FTC v Swedish Match, 131 F Suppp 2 151, 171, Srov. Klummp, Efficiency Defense 117. 
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4.3.3.1 Shrnutí  

 Výše popsané případy ukazují, že se přínosy po vydání Pokynů 1997 staly důleži-

tým, v některých případech dokonce rozhodujícím kritériem. Úřady vycházejí při posuzo-

vání spojení z konceptu tržní moci, ve kterém určení trhu (geografického a produktového) 

hraje klíčovou roli. Podrobná analýza možných přínosů není stále pravidlem, neboť roz-

hodnutí o povolení či nepovolení spojení je často postaveno na jiných kritériích. Při posu-

zování přínosů jsou zohledňovány především zájmy spotřebitelů.
257

 Soudy se v zásadě řídí 

úpravou obsaženou v Pokynech, přičemž se více zaměřují na dopad spojení na ceny. V ně-

kterých případech jsou formulovány i další předpoklady. Soudy především vyžadují, aby 

byly efficiencies přeneseny na spotřebitele. Na jednu stranu je posun v náhledu na přínosy 

zřetelný, neboť některé transakce byly s pomocí efficiency defence povoleny, na druhou 

stranu se soudy vyjadřují obecně skepticky vůči přínosům a je dokonce možné nalézt i od-

kazy na přísnou rozhodovací praxi Nejvyššího soudu z 60. let, která však byla v Pokynech 

dávno překonána. 

4.4 Přínosy fúzí v evropském právu 

4.4.1 Přínosy fúzí v úpravě Nařízení 1989 

Ačkoli se o úpravě efficiencies uvažovalo již v rámci Nařízení 1989,
258

 ve schvále-

ném znění o nich žádnou zmínku nenajdeme. Jako důvod je možno označit nedůvěru vůči 

velkým podnikům a nedůvěru vůči synergiím z velkých fúzí, neboť by mohly vést ke ztrátě 

pracovních míst.
259

  

 Možnost zohlednění přínosů fúzí mohla být však odvozena ze znění čl. 2 odst. 1 pís. 

b) Nařízení 1989, které jako jeden z faktorů zohledňovaných při posuzování spojení Komisí 

uvádí také technický a hospodářský pokrok, pokud slouží spotřebitelům a nenarušuje účin-

nou hospodářskou soutěž. Z textu Nařízení 1989 ani z pozdější rozhodovací praxe nejde 

však jednoznačně vyčíst, zda-li byl hospodářský a technický pokrok míněn jako jedno 

                                            
257 Postavené na Consumer welfare standard. 
258 Srov Neruda, Posuzování fúzí 175. 
259 Srov Wilson, Globalisation and Merger Control (2003) 197. 
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z posuzovaných kriterií nebo jako zvláštní důvod pro ospravedlnění spojení, které by jinak 

nebylo povoleno.
260

  

4.4.1.1 Rozhodovací praxe za platnosti Nařízení 1989 

Nejasné postavení přínosů v posuzování spojení se promítlo i do rozhodovací praxe 

Komise, když byla přínosům přisuzována různá role. Efficiencies byly v některých přípa-

dech posouzeny jako důvod pro posílení dominantního postavení, jindy naopak jako faktor 

soutěž oživující nebo byly zkoumány zvlášť mimo substantivní test. 

  Velmi zdrženlivý postoj vůči přínosům ukázala Komise v rozhodnutích 

AT&T/NCR
261

a Delta Airlines/PAN AM
262

, ve kterých bylo posuzováno, zda-li by přínosy 

mohly způsobit nebo posílit dominantní postavení. Přestože byla tato skutečnost v obou 

případech odmítnuta, je původní negativní postoj EK vůči efficiencies hodný povšimnutí. 

Tato zdrženlivost může být označována jako efficiency offence. 

Odlišnou interpretaci naproti tomu provedla Komise ve věci ABB/Daimler-Benz
263

. 

Na definovaném relevantním trhu (pro vozidla dálkové přepravy) byla nejsilnějším soutěži-

telem společnost Siemens a Komise byla přesvědčena, že přínosy dosažené spojením jeho 

konkurentů by mohly vést ke zvýšení konkurence na trhu. Efficiencies byly interpretovány 

jako faktor, který může zlepšit strukturu trhu, jenž je před spojením oligopolní.
264

  

V řadě dalších rozhodnutí byly pak přínosy posuzovány mimo test dominance. 

Ve věci Aerospatiale-Alenia/de Havilland
265

 byly přínosy zkoumány v části „další obecné 

úvahy“ a EK výslovně nechala nezodpovězenou otázku, zda-li mají být přínosy dosažené 

fúzí zohledněny, neboť v tomto případě dospěla k závěru, že spojením nebudou dosaženy 

žádné významné efficiencies.
266

 Účastníky navržené úspory v oblasti managementu by 

mohly být dle Komise dosaženy i jiným, pro účinnou hospodářskou soutěž měně narušují-

                                            
260 Srov Huber, Fusionskontrollpraxis 176. 
261 EK, Rozhodnutí ze dne 18.01.1991, IV/M.050, AT&T/NCR. 
262 EK, Rozhodnutí ze dne 13.09.1991, IV/M 130, Delta Airlines/PAN AM. 
263 EK, Rozhodnutí ze dne 14.01.1997, M 580, ABB/Daimler-Benz. 
264 Srov Klummp, Die „Efficiency Defense“ in der Fusionskontrolle (2005) 220 a násl. 
265 EK, Rozhodnutí ze dne 02.10.1991, IV/M 053, Aerospatiale-Alenia/de Havilland. 
266 Aerospatiale-Alenia/de Havilland, bod 65 a násl. 
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cím, způsobem.
267

 Stejně tak byl odmítnut i argument, že spojení by podpořilo technický a 

ekonomický rozvoj. Podpora rozvoje by dle názoru Komise tak jako tak nebyla ve prospěch 

spotřebitelů.
268

 Rozhodnutí Aerospatiale-Alenia/de Havilland je nejen významné jakožto 

první nepovolená fúze za platnosti Nařízení 1989 ale i proto, že se z jeho textu dají odvodit 

předpoklady pro zohlednění přínosů fúzí.
269

 Přínosy tedy musí být podstatné, nemohou být 

dosažitelné jiným, pro účinnou hospodářskou soutěž méně narušujícím, způsobem a spo-

třebitelé z nich musejí přímo profitovat.
270

 

 Argumentem posílení technického a hospodářského pokroku se komise zabývala i 

ve věci ACCOR/Wagons-Lits 
271

, kde bylo rovněž zkoumáno možné snížení efficiencies 

v důsledku započítání nákladů spojení. Argument přínosů nebyl Komisí uznán, neboť by 

v důsledku spojením posíleného postavení na trhu neměly strany zájem možné přínosy pře-

dat dále na spotřebitele. 

Na přenos přínosů na spotřebitele se Komise především soustředila i v rozhodnutí 

MSG Media Service und Bertelsmann/Kirch/Premiere
272

. Komise sice uznala, že 

v důsledku spojení může dojít ke zvýšení všeobecného přijetí kabelové televize a tím i po-

sílení technického a hospodářského pokroku, přitom by však mohlo dojít ke zvýšení bariér 

pro vstup na trh nových soutěžitelů.
273

 Proto stranami navrhovaná efficiency defence ne-

mohla nic změnit na nepovolení spojení. Komise se v tomto rozhodnutí podrobně zabývala 

i obranou bankrotující společnosti.(k tomu blíže v kapitole 5.3.1) 

 Problematiku přínosů fúzí v technologicky náročném odvětví posuzovala Komise 

ve věci Nordic Satelite Distribution
274

. Komise sice zjistila, že spojení by mohlo přinést 

určité efficiencies
275

, ty by však byly omezeny pouze na spojující se podniky. V důsledku 

posíleného postavení na trhu by nová infrastruktura mohla být využívána především 

                                            
267 Aerospatiale-Alenia/de Havilland, bod 65 a násl. 
268 Aerospatiale-Alenia/de Havilland, bod 69. 
269 Rozhodnutí v této věci bylo i prvním případem, v němž komise formulovala podmínky uznání obrany 

bankrotující společnosti. Viz dále v kap.5.3. 
270 Srov Klummp, Efficiency Defense 222. 
271 EK, Rozhodnutí ze dne 28.04.1992, IV/M 126, ACCOR/Wagons-Lits. 
272 EK, Rozhodnutí ze dne 27.02.1999, IV/M 993, Bertelsmann/Kirch/Premiere. 
273 Bertelsmann/Kirch/Premiere, bod 122. 
274 EK, Rozhodnutí ze dne 19.07.1995, IV/M 490, Nordic Satellite Distribution. 
275 Zlepšené vysílání satelitních programů těchto soutěžitelů.  
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nástupnickými společností, což by v konečném důsledku mohlo vést ke snížení programové 

nabídky (a tím i zhoršení situace pro spotřebitele).
276

 

 Možnými ztrátami na efektivitě v důsledku spojení se Komise znovu zabývala ve 

věci Gencor/Lonhro
277

. Mimo jiné s odkazem na rozdíly v podnikových kulturách spojova-

ných společností Komise zdůraznila nezanedbatelné náklady spojení a spojení bylo posou-

zeno jako neslučitelné se společným trhem. Rozhodnutí o nepovolení spojení bylo později 

potvrzeno SPS. . 

 Také v dalším nepovoleném spojení- SaintGobain/Wacker-Chemie/NOM
278

 nemoh-

la na rozhodnutí komise nic změnit ani stranami použitá efficiency defence, když rozhodují-

cím faktorem pro odmítnutí efficiencies bylo jejich chybějící předání na spotřebitele. Hodné 

povšimnutí je i posouzení spojení v širším kontextu výrobního procesu v průmyslu výroby 

silikon-karbidu, při kterém Komise zjistila, že pravděpodobné náklady na spojení přesahují 

možné zisky.
279

 Podobně jako ve věci Bertelsmann, i v tomto rozhodnutí byla diskutována 

obrana bankrotující společnosti. (k tomu blíže kapitole 5.3.1) 

 Znovu poněkud negativní postoj k přínosům ukázala Komise i v případě Danish 

Crown/Vestjyske Slagterie
280

, když možnost vyrovnání vzniku dominantního postavení 

možným dosažením určitých přínosů výslovně označila za nepřípustnou.
281

 Mimoto Komi-

se zpochybnila, že by přínosy v daném případě nemohly být dosaženy jiným, pro účinnou 

soutěž méně narušujícím, způsobem.
282

 

4.4.1.2 Shrnutí 

Přehled rozhodnutí Komise ukazuje, že přínosy fúzí byly diskutovány v řadě přípa-

dů, a to i bez explicitního zakotvení v Nařízení 1989. Základem pro jejich zohlednění byl 

argument přispění k technickému a hospodářskému pokroku ve smyslu čl. 2 odst. 1 pís. b 

Nařízení 1989. Původně zřetelně negativní postoj Komise vůči přínosům se v průběhu času 

                                            
276 Srov Klummp, Efficiency Defense 226. 
277 EK, Rozhodnutí ze dne 24.04.1996, IV/M.619,Gencor/Lonhro. 
278 EK, Rozhodnutí ze dne 10.09.1997, IV/M.774, SaintGobain/Wacker-Chemie/NOM. 
279 SaintGobain/Wacker-Chemie/NOM, bod 246. 
280 EK, Rozhodnutí ze dne 25.01.2000, IV/M 1313, Danish Crown/Vestjyske Slagterie. 
281 Danish Crown/Vestjyske Slagterie, Bod 198. 
282 Danish Crown/Vestjyske Slagterie, Bod 198. 
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vyvinul a argumenty stran o možných přínosech byly podrobněji zkoumány. V situacích 

blížících se monopolu, zůstala Komise skeptická a efficiencies byly označeny spíše jako 

faktor, který může zvýšit přístupové bariéry na trh. U spojení v oligopolních trzích měla 

Komise více porozumění pro přínosy, leč i v těchto úvahách zůstala struktura trhu
283

 hlav-

ním kriteriem posuzování. 

  Především v případech spojení v rychle se rozvíjejících trzích s technologiemi uzna-

la Komise význam možných synergií. Úspěšná efficiency defence v těchto případech ale 

ztroskotala na jejich chybějícím předání na spotřebitele. 

4.4.2 Přínosy fúzí v úpravě Nařízení 2004 

Přestože se ani v textu Nařízení 2004 nenachází výslovná zmínka o přínosech, před-

stavuje novela výraznou změnu trendu. Zohlednění přínosů je totiž přímo zmíněno 

v bodech úvodních ustanovení, kde je řečeno, že doložené přínosy budou Komisí přezkou-

mány a že mohou být posouzeny jako vyvážení možných negativních dopadů na účinnou 

hospodářskou soutěž, obzvlášť na potenciální škody pro spotřebitele.
284

 Předpoklady zo-

hlednění přínosů jsou konkretizovány v Pokynech. Při formulaci kriterií bylo navázáno na 

rozhodovací praxi. Dle komise budou uznávány jen takové efficinecies, které jsou přínosné 

pro spotřebitele, specifické pro fúzi a jsou prokazatelné. Tyto předpoklady musejí být spl-

něny kumulativně.
285

 Přínosy navíc musí být podstatné, projevit se v přímé časové návaz-

nosti na spojení a musejí se projevit na relevantním trhu,
286

 přičemž úspory na variabilních 

nákladech jsou pro posuzování Komisí relevantnější než úspory nákladů fixních, které mé-

ně pravděpodobně povedou ke snížení cen pro spotřebitele.
287 

Z hlediska časového jsou 

přínosy tím méně zohledněny, čím dále v budoucnosti se mají projevit.
288

 V návaznosti na 

                                            
283 Fúzí vzniklá společnost by mohla posílit konkurenci proti na trhu dominantní společnosti. 
284 Nařízení 2004, bod 29 úvodních ustanovení. 
285 Pokyny 2004, bod 78. 
286 Možný trade off přínosů na jednom relevantním trhu s negativními dopady spojení na jiném trhu, který byl 

i pojednáván v některých rozhodnutí soutěžních úřadů v USA, je tímto ustanovením vyloučen. Srov Kokkoris, 

Assessment of efficiencies in horizontal mergers: the OFT is setting the example, ECLR 12/2009, 583 
287 Pokyny 2004, Bod 80. 
288 Pokyny 2004, Bod 83. 
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rozhodovací praxi je použit tzv. sliding scale approach
289

.
290

 Za druhé jsou zohledněny jen 

ty přínosy, které nastanou v bezprostřední návaznosti na spojení a nemohly by být dosaže-

ny jiným, pro soutěž méně narušujícím způsobem.
291

 

Třetím předpokladem je, že jsou přínosy dostatečně prokazatelné.
292

 Důkazní po-

vinnost nesou spojující se společnosti.
293

 Pokyny obsahují i příkladný výčet informací, kte-

ré Komise považuje především za vhodné pro prokázání přínosů.
294

 Právě z důvodu jejich 

dokazatelnosti jsou přínosy takající se nákladů (produktivní efektivita) přednostně posuzo-

vány oproti dynamickým přínosům, které jsou těžko kvantifikovatelné.
295

 Právě toto roz-

dílně posuzování dynamických přínosů se však stalo předmětem kritiky.
296

  

Ačkoli Komise v Pokynech uvádí příklady přínosů a poskytuje návod ohledně nača-

sování a dokazování specifičnosti přínosů, není jednoznačně vysvětleno, jak jsou přínosy 

poměřovány s protisoutěžními dopady spojení.
297

  

V roce 2008 vydala Komise také Pokyny pro posuzování nehorizontálních
298

, tj. 

vertikálních
299

 a konglomerátních
300

, spojení (Pokyny 2008). Pokyny 2008 odkazují vý-

                                            
289 Čím větší jsou možné škodlivé účinky na hospodářskou soutěž, tím více si bude muset Komise být jista, že 

prohlašované zvýšení efektivnosti je značné, pravděpodobně dostane konkrétní podobu a v dostatečné míře se 

přenese na spotřebitele. Je vysoce nepravděpodobné, že spojení vedoucí k postavení na trhu blížícímu se 

monopolu 

nebo vedoucí k podobné úrovni tržní síly lze prohlásit za slučitelné se společným trhem na základě toho, že 

zvýšení 

efektivnosti pravděpodobně postačí k vyrovnání jeho možných škodlivých účinků na hospodářskou soutěž. 

Pokyny 2004, Bod 84. 
290 Pokyny 2004, Bod 84. 
291 Pokyny 2004, Bod 85. 
292 Pokyny 2004, Bod 86. 
293 K tomu kriticky srov Luescher, Efficiency considerations in European merger control – just another battle 

ground for the European Commission, economists and competition lawyers?, ECLR 2/2004, 85. 
294 Především interní podklady pro vedeni společnosti, vlastníky a finanční trhy nebo znalecké studie. Pokyny 

2004, Bod 86. 
295 Srov Svetlicinii, Assessment of the non-horizontal mergers: is there a chance for the efficiency defence 

in EC merger control? ECLR 10/2007, 529. 
296 Srov Kocmut, Efficiency Considerations and Merger Control - Quo Vadis, Commission, ECLR 1/2006, 19. 
297 Srov. Kokkoris, Efficiencies 584. 
298 Pokyny pro posuzování nehorizontálních spojování podle nařízení Rady o kontrole spojování 

podniků, Úř. Věstník ES C 265/2008, 6.  
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slovně na Pokyny 2004 a upravují jen ty soutěžní aspekty, které jsou významné pro nehori-

zontální fúze.
301

 Základní principy zohlednění přínosů z Pokyny 2004 se použijí i na příno-

sy z nehorizontálních spojení. Komise vycházela z přesvědčení, že nehorizontální fúze jsou 

pro soutěž méně nebezpečné a že nabízejí i další přínosy.
302

 Ve vertikálních vztazích totiž 

fúze například může vést ke snížení obchodních marží na následujícím stupni stoupající 

poptávku na předcházejícím stupni výrobního řetězce.
 303,

 
304

   

4.4.2.1  Rozhodovací praxe za platnosti Nařízení 2004  

Počet posuzovaných spojení se za účinnosti Nařízení 2004 oproti Nařízení 1989 zře-

telně snížil.
305

 Snížení však nemusí být přímo přičítáno změně substantivního testu. Jako 

skutečný důvod může být viděno riziko napadení rozhodnutí Komise u SPS, resp. u Tri-

bunálu.
306

 

  Dále jsou pojednána důležitá rozhodnutí o horizontálních jakož i vertikálních spoje-

ních. 

 Prvním případem za účinnosti Nařízení 2004, ve kterém se Komise detailně zabýva-

la přínosy, byl Inco/Falconbridge
307

. Komise provedla podrobnou analýzu třech kriterií. 

Na základě předložených studií
308

 Komise uznala, že přínosy jsou dostatečně kvantifikova-

                                                                                                                                     
299 Vertikální spojení se týká společností, které působí na různých úrovních dodavatelského řetězce. Pokud se 

například výrobce určitého výrobku („podnik na předcházejícím trhu“) spojí s jedním ze svých distributorů 

(„podnik na navazujícím trhu“), nazývá se to vertikálním spojením. Pokyny 2008, bod 4. 
300 Spojením konglomerátní povahy je spojení mezi podniky se vztahem, který není ani horizontální (jako u 

soutěžitelů na stejném relevantním trhu), ani vertikální (jako u dodavatelů nebo odběratelů). Tyto pokyny se 

zaměřují na spojování mezi podniky, které působí na úzce souvisejících trzích (např. spojování mezi dodava-

teli komplementárních výrobků nebo výrobků, které patří do téhož výrobkového sortimentu). Pokyny 2008, 

bod 5. 
301 Pokyny 2008, bod 6. 
302 Pokyny 2008, bod 13. 
303 Obecně může vertikální fúze vytvořit investiční pobídky v pro nové produkty , nové výrobní procesy nebo 

zlepšení odbytu na trhu. Pokyny 2008, Bod 57. 
304 Pokyny 2008, bod 13. 
305 http://ec.europa.eu/competition/mergers/statistics.pdf, 21.6.2010. 
306 Srov Parplies, EU Merger control five years after the introduction the SIEC Test: What explains the drop 

in enforcement activity? ELCR 11/2009, 577 a násl. 
307 EK, Rozhodnutí ze dne 04.07.2006, M 4000, Inco/Falconbridge. 
308 Strany argumentovaly, že za prvé spojení povede ke zvýšení těžby (niklu, kobaltu, mědi), za druhé povede 

k optimalizaci nákladů na dopravu, zatřetí strany hodlají snížit náklady využitím best practices, optimálním 
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telné a že s velkou pravděpodobností budou realizované.
309

 Méně přesvědčivé shledala 

Komise argumenty stran o specifičnosti přínosů. Komise zpochybnila, že přínosy by ne-

mohly být dosaženy jiným, pro soutěž méně narušujícím způsobem (především pomocí 

joint venture). Strany dostatečně nepodložily, proč není alternativní varianta realistickým 

řešením pro dosažení navrhovaných přínosů.
310

 Z pohledu Komise nebylo ani předání pří-

nosů na spotřebitele dostatečně prokázáno. Přestože Komise uznala, že by spojení vedlo ke 

snížení nákladů na těžbu a zpracování niklu, odmítla, že by z těchto úspor měly prospěch 

koncový zákazníci na trhu s niklem, na který mělo spojení protisoutěžní dopad. Pravděpo-

dobněji by z něj totiž profitovali spíše zákazníci na jiných trzích, což je v rozporu se zása-

dou obsaženou v Pokynech (bod 79).
311

 Spojení by vedlo k téměř monopolnímu postavení 

na relevantních trzích, což by vedlo ke snížení počtu alternativních výrobků pro spotřebite-

le. Z tohoto důvodu by nástupnická společnost měla nízkou motivaci dosažené přínosy pře-

dat na spotřebitele.
312

 Přestože stranami předložené argumenty nevyvážily narušení účinné 

soutěže, je podrobná analýza přínosů hodná povšimnutí a může být interpretována jako 

signál, že komise je více připravena přínosy skutečně zohlednit.  

 V rozhodnutí Kornäs/Assidomän Cartonboard
313

použila komise přínosy poprvé 

jako proti-faktor v analýze dopadů spojení.
314

 Stranami navržené přínosy ve formě nižších 

vstupních nákladů, snížení nákladů na personál a výrobních nákladů, stejně jako úspory 

v oblasti výzkumu a vývoje shledala Komise specifické pro fúzi a přenositelné na spotřebi-

tele.
315

 Prokazatelnost přínosů nepředstavovala tentokrát pro Komisi větší problém. Ačkoli 

nemohla komise v rámci fáze I objasnit všechny otázky, spolehla se ve na vlastní průzkum 

trhu a posoudila přínosy (především v oblasti výroby
316

) za realistické a proveditelné.
317

 

                                                                                                                                     
využitím pracovní síly i dosažením úspor z rozsahu při výhodnějším nákupu vybavení , služeb i opatřování 

kapitálu. 
309 Inco/Falconbridge, Bod 536. 
310 Inco/Falconbridge, Bod 538 a násl. 
311 Inco/Falconbridge, Bod 544. 
312 Inco/Falconbridge, Bod 546 a násl. 
313 EK, Rozhodnutí ze dne 12.05.2006, M 4057, Körnas/Assidomän Cartonboard. 
314 Srov Kokkoris, Efficiencies 585. 
315

 Körnas/Assidomän Cartonboard, bod 59 a násl. 
316 Komise uznala za realistické, že rozložení produkce mezi větší množství strojů umožní podniku po spojení 

dosáhnout zvýšení celkové produkce a  
317 Körnas/Assidomän Cartonboard, bod 63 a násl. 
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Přínosy byly dle Komise jedním z argumentů, proč fúze nebude mít podstatné negativní 

dopady na soutěž, ačkoli se sníží počet soutěžitelů na trhu ze tří na dva. 

 V případě Metso/Aker Kvaerner
318

 naproti tomu Komise neshledala argumenty 

stran o přínosech přesvědčivými. Fúze mohla způsobit podstatné narušení soutěže, proto 

byla povolena pouze s opatřeními k zachování účinné soutěže. Ačkoli byla stranami použitá 

efficiency defence neúspěšná, stál koncept spotřebitelského prospěchu
319

 v popředí při for-

mulaci opatření. Provedení opatření dalo vzniknout novému soutěžiteli na relevantním vy-

soce koncentrovaném trhu s velkými bariérami vstupu. Tím dojde na jednu stranu ke zvý-

šení možnosti výběru pro spotřebitele, na druhou stranu bude umožněn vývoj zlepšených a 

pro životní prostředí příznivějších produktů.
320

    

 Přínosy fúzí nehrály v tomto případě rozhodnou roli, přesto je v argumentaci komi-

se jasně vyjádřen more economic approach, ve kterém je především směřováno ke zvýšení 

spotřebitelského prospěchu.  

 Dalším případem, ve kterém byly efficiencies podrobně zkoumány byla i nepovole-

ná fúze Ryanair/Aer Lingus
321

. Komise při své analýze zjistila, že by spojení vedlo 

v vytvoření monopolního postavení na 22 ze 35 tras, na kterých si společnosti přímo kon-

kurují; a ke snížení výběru pro spotřebitele na zbývajících 13 trasách.
322

 Ryanair argumen-

toval, že tímto nuceným převzetím budou dosaženy podstatné přínosy především ve formě 

nižších cen letenek. Komise však tyto argumenty shledala nepřesvědčivými, neboť jí byly 

předloženy jen dokumenty, které byly vytvořeny pouze pro účely řízení, byly založeny na 

pozitivních odhadech a nebyly ověřitelné externími znalci. Tento fakt Komise považovala 

jako vodítko k přesvědčení, že business model Ryanairu není přenositelný na Aer Lingus a 

proto nemohou být fúzí docíleny žádné přínosy.
323

  

                                            
318 EK, Rozhodnutí ze dne 12.12.2006, M 4187, Metso/Aker Kvaerner. 
319 Pojednán v Kapitole 4.2.1. 
320 Kokkoris, Efficiencies 586. 
321 EK, Rozhodnutí ze dne 27.06.2007, M 4439, Ryanair/Aer Lingus. 
322 Ryanair/Aer Lingus, bod 341. 
323 Ryanair/Aer Lingus, od 1132. 
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 Ani druhý předpoklad specifičnosti přínosů nebyl dle Komise splněn, protože příno-

sy mohly být docíleny také jen samotným Aer Lingus.
324

 Komise také zpochybnila, že pří-

nosy mohou být předány na spotřebitele. I kdyby přínosy byly prokazatelné a specifické 

pro fúzi, týkaly by se pouze fixních nákladů Aer Lingus (provozu letadel) a bylo by nejisté, 

zda by z nich spotřebitelé mohli profitovat.
325

  

  Na jednu stranu jsou tedy přínosy fúzí Komisí detailně přezkoumány, na druhou 

stranu je z rozhodnutí čitelný zdrženlivý postoj vůči nim. 

Ryanair napadl rozhodnutí Komise u Tribunálu (dřívější Soud prvního stupně).
326

 

Komise i Tribunál efficiency defence jako takovou odmítly, ale jejich zdůvodnění se z části 

rozcházelo a obsahuje řadu důležitých bodů pro interpretaci přínosů. 

Tribunál však znovu zkoumal kritéria pro uznání efficiency defence a zaujal 

k některým dílčím problémům prokazatelnosti jiný postoj.  

Co se prokazatelnosti přínosů týče, Tribunál shledal, že Komise nebyla oprávněna 

odmítnout dokumenty předložené stranami pouze proto, že byly založeny na odhadech a 

nebyly proto ověřitelné externími znalci. Stejně nebyla podle Tribunálu Komise oprávněna 

vyžadovat určitý typ dokumentů, např. dokumenty datované před převzetím.
327

 Kritérium 

prokazatelnosti však nebylo splněno ve vztahu k argumentu přenositelnosti business mode-

lu Ryanairu na Aer Lingus.
328

  

V otázkách specifičnosti a přenositelnosti na spotřebitele Tribunál potvrdil argu-

mentaci obsaženou v rozhodnutí Komise. 

V době zveřejnění Pokynů 2008 Komise přezkoumávala vertikální spojení 

v případě TomTom/Tele Atlas
329

. Přestože fúze i bez uznání přínosů nevzbuzovala obavy 

z narušení soutěže,
330

 nabízí rozhodnutí zajímavý podnět stran efficiencies. Komise potvrdi-

la v Pokynech 2008 předvídané odstranění dvojitých obchodnických provizí jako možný 

                                            
324 Ryanair/Aer Lingus, bod 1132 a násl. 
325 Ryanair/Aer Lingus, bod 1151. 
326 Rozsudek Tribunálu ve věci T-342/07, Ryanair vs. Komise. 
327

 Ryanair vs. Komise bod 406. 
328 Ryanair vs. Komise bod 414 a násl. 
329 EK, Rozhodnutí ze dne 14.05.2008, M 4854, TomTom/Tele Atlas. 
330 TomTom/Tele Atlas, bod 250. 
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pozitivní dopad nehorizontální fúze.
331

 Komise rozvedla argumentaci dále, když uvedla, že 

odstranění dvojitých obchodnických provizí musí být interpretováno nejen jako faktor spe-

cifický pro fúzi, ale že stejného výsledku by mohlo být dosaženo i na smluvním základě.
332

  

4.4.3 Shrnutí – přínosy v EU 

Počet rozhodnutí Komise za dobu účinnosti Nařízení 2004 sice snížil, ale na druhou 

stranu zkoumala Komise v některých případech především horizontálních fúzí přínosy de-

tailně. Při posuzování přínosů jsou přezkoumávány předpoklady formulované předchozí 

rozhodovací praxí a obsažené také v Pokynech 2004. V případě Inco/Falconbridge uznala 

Komise realizovatelnost a kvantifikovatelnou přínosů. V Kornäs/Assidomän Cartonboard 

shledala Komise předložené argumenty přínosů pro fúzi specifickými a přenositelnými na 

spotřebitele. Z rozhodnutí Metso/Aker je zřetelné použití standardu spotřebitelského pro-

spěchu na před spojením vysoce koncentrovaném trhu. Ovšem rozhodnutí Ryanair/Aer 

Lingus ukázalo opět skeptický postoj Komise vůči přínosům. 

V oblasti vertikálních spojení je také znatelný určitý vývoj. Rozhodnutím Tom-

Tom/TeleAtlas - bylo odstranění dvojitých obchodnických marží potvrzeno jako jeden 

z hlavních faktorů zohlednění přínosů u vertikálních fúzí. Argumentace Komise přesahující 

rámec tohoto případu ještě nechává prostor pro další diskuzi.  

Vzhledem k dosavadní rozhodovací praxi se dá očekávat, že dokazování přínosů se 

do budoucna stane hlavní výzvou pro obě strany fúze. Komise klade na důkazy vysoké ná-

roky, což je na jednu stranu pozitivní, neboť může být zjištěn skutečný stav, na druhou 

stranu se množství ekonomických důkazů může stát těžko zpracovatelným.
333

  

4.5 Shrnutí  

Ve vývoji posuzování přínosů fúzí na obou stranách Atlantiku je možné nalézt zřejmé 

paralely. EK následovávala vývoj v USA avšak přibližně s dvacetiletým „zpožděním“. 

Původní velmi zdrženlivý postoj vůči přínosům, který lze označit jako „efficiency of-

fence“ se postupem času výrazně změnil. Jako jednu z hnacích sil této změny je třeba vidět 

                                            
331 TomTom/Tele Atlas, bod 250. 
332 CRA International, TomTom/Tele Atlas: The non-horizontal merger guidelines in practice, ECLR 

1/2009, 2. 
333 Srov. Weitbrecht, From Freiburg to Chicago 87. 
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Chicagskou školu, která postavila do popředí blahobyt spotřebitele. V obou jurisdikcích 

byly předpoklady pro uznání přínosů opatrně formulovány v rozhodovací praxi. Přesné 

podmínky pro akceptaci efficiency defence byly pak upraveny v textu Pokynů. Již samotný 

fakt, že problematika efficiencies se dočkala svojí explicitní úpravy v Pokynech EK, je vý-

razným posunem proti původnímu vysoce zdrženlivému až negativnímu pohledu Komise. 

Se zveřejněním Pokynů 2004, které měly za vzor americké Pokyny DoJ/FTC dochází 

k přiblížení americkému pojetí efficiencies přinejmenším na úrovni teoretické. 

V následující části bude rozebráno, jestli k přiblížení došlo i v aplikační praxi. 

4.6 Srovnání podmínek pro uznání přínosů 

Jak již bylo řečeno, detailní úprava přínosů je obsažena v Pokynech EK a Pokynech 

DoJ/FTC. Východiskem pro úpravu v EU je ovšem text Nařízení, které stanoví:  

„Je možné, že přínosy vyplývající ze spojení vyváží dopady na hospodářskou soutěž, a zejména možnou 

újmu způsobenou spotřebitelům, která by jinak mohla spojením nastat, a že v důsledku toho spojení nebude 

zásadně narušovat účinnou hospodářskou soutěž na společném trhu nebo na jeho podstatné části, zejména v 

důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení. Komise bude publikovat pokyny k podmínkám, za 

jakých mohou být přínosy zohledněny při hodnocení spojení.“
 334

 

Prakticky identická myšlenka je obsažena v časti 10, odst. 1. Pokynů DoJ/FTC. Ame-

rická úprava jde ještě dále, když označuje jako hlavní přínos fúzí do hospodářství právě 

jejich schopnost vytvářet efficiencies a tím zlepšovat konkurenceschopnost podniku, která 

vede k nižším cenám, zlepšení služeb a novým produktům. V tomto obecném nastavení 

systémů lze zajisté spatřovat podstatnou odlišnost. V evropské úpravě je citelná jistá zdr-

ženlivost vůči přílišnému podřízení posuzování fúzí „mimoprávním“ kritériím.
335

  

 Pokyny DoJ/FTC i Pokyny EK obsahují výčet podmínek pro uznání přínosů. Krité-

ria jsou si obsahově podobná, přesto ne úplně identická. Podle Pokynů EK musí být navr-

hované efficiencies přínosné pro spotřebitele, musí být specifické pro spojení a ověřitel-

né.
336

 Pokyny DoJ/FTc nerozdělují explicitně text podle jednotlivých podmínek, ale tyto se 

                                            
334 Nařízení 2004, bod 29 úvodních ustanovení 
335 Srov. Monti, Antitrust in the US and Europe: A History of Convergence, Speech of November 14, 2001 

Speech /01/540, dostupné online: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/01/540&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en, 10.12.2010. 
336 Pokyny EK, bod 78. 
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dají z textu odvodit. Podle DoJ/FTC musejí být přínosy specifické pro fúzi, prokazatelné a 

nebýt výsledkem protisoutěžního omezení výstupů. Zásada, že přínosy nesmí být výsled-

kem protisoutěžního omezení výstupů, není v jednotlivých odstavcích detailněji upravena, 

ale je pouze častěji zmiňována jako obecný princip při posuzování přínosů. Zbylá kritéria – 

prokazatelnost a specifičnost pro fúzi jsou identické s kritérii z Pokynů EK, což usnadňuje 

srovnání obou úprav. 

4.6.1 Přínos pro spotřebitele  

Měřítkem pro posouzení přínosů v obou jurisdikcích je, jestli spojení neuškodí spo-

třebitelům. Tato zásada je přímo odvozena od výše zmíněné teorie podle Williamsona – 

tedy trade off mezi protisoutěžním dopadem spojení a přínosy pro spotřebitele. Spotřebite-

lem EK rozumí přechodné a konečné spotřebitele, tj. uživatele výrobků zahrnutých do spo-

jení. Jinak řečeno spotřebitele ve smyslu tohoto ustanovení zahrnují zákazníky spojujících 

se stran, potenciální a/nebo skutečné.
 337

 Komise explicitně vyjadřuje, že větší váha bude 

dávána úsporám dosažených na variabilních či marginálních, než úsporám na nákladech 

fixních. Dá se předpokládat, že prvně jmenované úspory povedou ke snížení ceny pro spo-

třebitele.
338

 Prakticky totožnou formulaci obsahují i Pokyny DoJ/FTC.
339

 Naopak u úspor 

fixních nákladů podle Pokynů DoJ/FTC neprofitují v dohledné budoucnosti spotřebitelé, 

ale úspory se spíše odrazí na zvýšení zisku podniku. Přesto americká praxe v některých 

případech zohledňuje i úspory fixních nákladů, ačkoli nelze očekávat, že přinesou snížení 

ceny v blízké budoucnosti. Důvodem je předpoklad, že tyto úspory budou přínosem pro 

spotřebitele v dlouhodobém měřítku.
340

 V tomto ohledu je tedy evropská praxe zdrženlivěj-

ší. Vychází z ustanovení článku 83 Pokynů, že čím později se očekává budoucí zvýšení 

efektivnosti (např. skrze snížení fixních nákladů), tím nižší význam mu Komise zpravidla 

přisoudí. Přestože lze nalézt případy, kdy Komise zohlednila i navrhované úspory na fix-

ních nákladech,
341

 za převládající by se dal označit výrazně rezervovanější postoj Komise 

                                            
337 Pokyny EK, poznámka pod čarou č. 105. 
338 Pokyny EK, bod 80. 
339 Pokyny DoJ/FTC čáast 11, poznámka pod čarou 15. 
340 Srov. Commentary on the Horizontal Merger Guidelines vydané DoJ a FTC, 2006, str. 58, citující případy 

Verizon–MCI; SBC–AT&T (DOJ2005) a IMC Global–Western Ag (DOJ 1997) 
341 Srov. výše rozhodnutí Inco/Falconbridge. 
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k úsporám fixních nákladů. Ve výše zmíněném případě Ryanair/Aer Lingus. Komise došla 

k závěru, že navrhované úspory fixních nákladů neovlivní ceny za konečné letenky. Podle 

Komise by bylo přínosné pro spotřebitele, pokud by Ryanair v důsledku spojení zvýšil 

frekventovanost letů na již existujících trasách, popřípadě otevřel trasy nové. Provedení 

takových přínosů by v tom případě nebylo přímým důsledkem spojení, ale spíše výsledkem 

řetězce příčin, z toho důvodu i méně pravděpodobné než přímé snížení marginálních nákla-

dů, jež by se okamžitě mohlo odrazit v nižších cenách pro koncové zákazníky.
342

 

Komise konstatovala, že na trzích, kde spojení povede k výraznému omezení soutě-

že, lze pokládat za výhodnější pro nástupnickou společnost nepřenesení úspor fixních ná-

kladů zanikající společnosti na konečné spotřebitele.
343

 

Dalo by se tedy říct, že EK klade velmi vysoké nároky na uznání úspor, které se tý-

kají fixních nákladů. 

S přenositelností na spotřebitele souvisí i výše zmíněný „sliding scale approach“
344

, 

jež je aplikován na obou stranách Atlantiku. Tímto přístupem opakovaně argumentovala 

Komise a vyjádřila tak svojí zdrženlivost vůči schopnosti dosáhnout přínosů skrze fúze, jež 

narušují hospodářskou soutěž.
345

  

Další důležitou otázkou při posouzení dopadů na spotřebitele je, na kterém trhu se 

navrhované přínosy projeví. Pokyny EK uvádějí, že by spojení mělo v zásadě přinášet pro-

spěch spotřebitelům na těch relevantních trzích, na nichž je jinak pravděpodobné, že se 

projeví narušení hospodářské soutěže.
346

 Pokyny DoJ/FTC obsahují odlišnou úpravu, když 

v některých případech uznávají i možnost zohlednění přínosů, které by spojením byly dosa-

                                            
342 Ryanair/Aer Lingus, bod 438. 
343 Ryanair/Aer Lingus, bod 438. 
344 Čím větší jsou možné škodlivé účinky na hospodářskou soutěž, tím více si bude Komise jista, že prohlašo-

vané zvýšení efektivnosti je značné, pravděpodobně dostane konkrétní podobu a v dostatečné míře se přenese 

na spotřebitele. 
345 Srov. např. rozhodnutí Ryanair/Aer Lingus, blíže k tomuto tématu srov. Monti, Antitrust in the US and 

Europe: A History of Convergence, Speech of November 14, 2001 Speech /01/540, dostupné online: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/01/540&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en, 10.12.2010. 
346 Pokyny EK, článek 79. 
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žitelné na jiném než relevantním trhu.
347

 Tato možnost byla i ve výjimečným případech 

v praxi využita.
348

  

Dalo by se tedy shrnout, že ohledně kritéria přenositelnosti je americká praxe stále 

poněkud vstřícnější a jako přínosné pro spotřebitele uzná i úspory fixních nákladů a ve vý-

jimečných případech i efficicencies dosažitelné na jiných trzích. Takováto interpretace mů-

že mít pro strany velký význam, neboť významně ulehčí splnění tohoto kritéria. V obou 

jurisdikcích je klíčovým „přínosem“ pro spotřebitele pozitivní vliv na cenu, popř. nabídku a 

kvalitu produktů. 

4.6.2 Specifičnost spojení  

Druhou podmínkou formulovanou v Pokynech EK je, že neexistují žádné méně pro-

tisoutěžní a zároveň uskutečnitelné alternativní řešení, které by zachovávalo navrhované 

zvýšení efektivnosti. Alternativní řešení můžou mít povahu ne-spojovací (např. licenční 

dohoda nebo kooperační společný podnik) nebo spojovací (např. společný podnik koncent-

rativní povahy nebo odlišně strukturované spojení).
349

 

 Základ tohoto kritéria je stejný v Pokynech EK i v Pokynech DoJ/FTC, ale Pokyny 

DoJ/FTC již neuvádí jako příklad dosažení úspor koncentrativní joint venture. Americká 

praxe neinterpretuje tuto podmínku tak striktně a je možné uznat efficiencies fúze jako spe-

cifické pro spojení, přestože by bylo možné jich dosáhnout i jiným soutěž méně narušují-

cím způsobem, např. pomocí joint venture.
350

 Naproti tomu Komise je ve výkladu tohoto 

kritéria přísnější. V případě Inco/Falconbridge odmítla, že by stranami navrhované effici-

encies byly specifické pro spojení, protože strany i přes výzvu nedostatečně nedoložily, 

proč by těchto efficiencies nešlo dosáhnout i jiným pro soutěž méně nebezpečným způso-

bem, obzvláště pomocí joint venture. Tato interpretace tedy představuje důležitou dílčí od-

lišnost, která může mít citelný dopad na použitelnost argumentu zvýšení efektivnosti. Pro 

                                            
347 Pokyny DoJ/FTC část 11, odst. 6. 
348 Srov. Commentary DoJ/FTC, 57, odkazující na případy Genzyme–Ilex (FTC 2004) a Gai’s–United States 

Bakery (DoJ 1996). 
349 Pokyny EK, článek 85. 
350 Srov. Commentary DoJ/FTC, 50, odkazující na případy Alpha–Beta (Disguised FTC Matter) a Nucor–

Birmingham Steel (DOJ 2002). 
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strany řízení u EK bude těžší prokázat, že ani joint venture (jako prakticky nejbližší forma 

ke spojení), není vhodná alternativa pro dosažení efficiencies. 

Praxe úřadů v USA také, na rozdíl od praxe Komise, explicitně řeší, pokud strany 

jako přínos navrhují přijetí „best practices“ („osvědčených metod“). Jako specifické pro 

fúzi bude typicky možné uznat „best practices“ týkající se práva duševního vlastnictví. 

V ostatních případech budou úřady vycházet z toho, že je přínosů možné dosáhnout i jiným 

způsobem než navrhovaným spojením.
351

  

Tato odlišná interpretace specifičnosti je důležitým rozdílem mezi oběma jurisdik-

cemi, neboť aplikační praxe v USA nabízí detailnější návod (především explicitní zmínkou 

best practices) a v některých případech i „snazší“ cestu pro prokázání splnění tohoto krité-

ria (odlišná pojetí joint venture jako možné alternativy).  

4.6.3 Prokazatelnost 

Třetí kritérium v praxi EK tvoří prokazatelnost. Podle Pokynů EK
352

 musí být zvý-

šení efektivnosti ověřitelné tak, aby Komise nabyla přesvědčení, že ke zvýšení efektivnosti 

pravděpodobně dojde, a že bude dostatečně velké na to, aby vyrovnalo možné poškození 

spotřebitelů vyvolané spojením. Problém dokazatelnosti efficiencies Komise anticipuje a 

uvádí, že nejsou-li k dispozici údaje, které by umožnily přesnou kvantitativní analýzu, musí 

být možné předvídat jasně zjistitelný a nikoli nepodstatný pozitivní dopad na spotřebitele. 

U prokazatelnosti hraje rovněž důležitou roli časový rámec. Obecně totiž platí, že čím poz-

ději se zvýšení efektivnosti v budoucnu projeví, tím menší je pravděpodobnost, že bude 

Komise schopna určit skutečně dosažené zvýšení efektivnosti.
353

 Důkazní břemeno ohledně 

efficiencies nesou strany. Je jejich povinností poskytnout všechny důležité informace nutné 

k prokázání, že prohlašovaná zvýšení efektivnosti jsou specifická pro spojení a pravděpo-

dobně se uskuteční. Podobně je povinností oznamujících stran, aby informovaly o tom, do 

jaké míry zvýšení efektivnosti pravděpodobně vyrovná škodlivé účinky spojení na hospo-

dářskou soutěž, čímž bude přínosné pro spotřebitele. Komise uvádí i demonstrativní výčet 

informací vhodných pro prokázání efficiencies. K nim patří zejména interní dokumenty 

                                            
351 Srov. Commentary DoJ/FTC, 50. 
352 Pokyny EK, článek 86. 
353 Pokyny EK, článek 86. 
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použité vedením při rozhodování o spojení, výkazy předložené vedením vlastníkům a fi-

nančním trhům o očekávaném zvýšení efektivnosti, historické příklady zvýšení efektivnosti 

a přínosu pro spotřebitele a studie externích odborníků o typu a velikosti zvýšení efektiv-

nosti a o pravděpodobné míře přínosu pro spotřebitele vypracované před spojením.
354

 

 Úprava v Pokynech DoJ/FTC se velmi podobá té v Pokynech EK. Prokazatelnost je 

rovněž jedním z kritérií pro uznání efficiencies. Pokyny DoJ/FTC konstatují, že efficiencies 

jsou těžko kvantifikovatelné a obtížně se dokazují. Stejně jako v EU je na fúzujících spo-

lečnostech, aby předložily důkazy, podle nichž úřady mohou posoudit, jak budou jednotlivé 

úspory docíleny včetně nákladů provedení takovýchto opatření, protože právě strany jako 

jediné disponují informacemi o nich. Pokyny DoJ/FTC detailněji rozebírají metody proka-

zování.
355

 Největší váha bude podle nich dána takovým efficiencies, které jsou založené na 

pozitivní zkušenosti z minulosti. Naopak efficiencies založené na odhadech budou nahlíže-

ny spíše skepticky, obzvláště pokud nejsou vygenerovány v obvyklém plánovacím procesu 

podniku.
356

 Pokyny DoJ/FTC dále výslovně uvádějí několik příkladů. Více váhy bude 

podle nich dáno zvýšení efektivity pocházející z přesunu výroby mezi v provozy, které byly 

dříve vlastněny samostatně, neboť umožní fúzujícím společnostem snížit výrobní náklady. 

Tyto úspory jsou i snadněji prokazatelné a méně pravděpodobně pocházejí 

z protisoutěžního omezení výstupů. Naopak ostatní přínosy, jako například ty vztahující se 

k výzkumu a vývoji, můžou být v konkrétním případě podstatné, ale obecně jsou hůře ově-

řitelné a mohou být výsledkem protisoutěžního omezení výstupů. Při posuzování spojení 

zohledňují americké úřady tedy schopnost podniků provádět po spojení výzkum a vývoj 

efektivněji. Takovéto přínosy na jednu stranu mohou podnítit inovaci, na druhou stranu ne 

nutně vést k poklesu ceny v blízké budoucnosti. Jak vidno, úprava v USA je v tomto ohledu 

detailnější a nabízí tak stranám přesnější návod, jak budou jejich argumenty posouzeny. 

Proces ověření důkazů spočívá především v posouzení analytických metod, včetně přesnos-

ti shromažďování dat, jejich vyhodnocování a vyvozování závěrů z nich.  

Důkazy poskytnuté stranami (obzvláště ty týkající se soutěžních dopadů spojení) 

v obou jurisdikcích nutně obsahují i předpovědi vývoje v blízké budoucnosti. Americká 

                                            
354 Pokyny EK, článek 88. 
355 Pokyny DoJ/FTC, část 10, odst. 4. 
356 Pokyny DoJ/FTC, část 10, odst. 6. 
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praxe zpravidla automaticky neodmítne argument zvýšení efektivity pouze z důvodů men-

ších nesrovnalostí v ověřovacím procesu, stejně tak nebude odmítnut argument přínosů 

pouze proto, že nezakládá na pozitivní zkušenosti podniků z minulosti.
357

 

Nesrovnalosti v postupu výpočtů, mohou snížit význam, který je argumentu přiklá-

dán. V některých případech například úřady zjistily nesrovnalosti ve výpočtech předpoklá-

daných efficiencies a označily je za přehnané. Namísto úplného odmítnutí argumentů, které 

by se dalo očekávat v evropské praxi, úřady pak provedly vlastní výpočet a snížily hodnoty 

plánovaných úspor.
358

 Nesrovnalosti v podložení argumentu úspor hrají menší roli, pokud 

lze jinak předpokládat, že úspory jsou podstatné a budou pravděpodobně dosaženy.
359

  

 Jak bylo ukázáno, úprava dokazování přínosů v Pokynech EK je výrazně stručnější. 

Základní body jsou však velmi podobné. V obou jurisdikcích je zvýšení efektivity přiklá-

dána tím větší váha, čím dříve se má projevit. Břemeno důkazní rovněž nesou strany. Pře-

svědčivými důkazy jsou zpravidla interní dokumenty vedení společnosti. Právě těmito 

aspekty se Komise a poté i Tribunál zabývali v případě Ryanair. Komise založila svoje 

odmítnutí prokazatelnosti přínosů mimo jiné na faktu, že strany předložily jako důkaz pou-

ze dokumenty, které byly vytvořeny toliko pro účely řízení, byly založeny na velmi opti-

mistických odhadech a nebyly ověřitelné externími znalci. Tribunál však shledal, že jednak 

Komise nebyla oprávněna odmítnout dokumenty předložené stranami pouze proto, že byly 

založeny na odhadech a nebyly proto ověřitelné externími znalci, jednak nebyla oprávněna 

vyžadovat určitý typ dokumentů, např. dokumenty datované před převzetím.
360

 Toto roz-

hodnutí má jistě velký význam pro použití efficiency defence, protože právě požadavky na 

prokazatelnost přínosů mohou být pro strany těžce splnitelné, pokud by tvrzení měla být 

ověřitelná externími subjekty. Velmi důležitý je rovněž názor soudu, že dokumenty proka-

zující přínosy nemusí být nutně datovány před spojením. Taková interpretace je velmi libe-

rální a stranám může podstatně ulehčit prokazování. Ani v rozhodovací praxi v USA nena-

jdeme podobný názor. Podle úřadů v USA by efficiencies měly být buď zahrnuty 

v detailním business plánu nebo by měly být předloženy podpůrné informace vysvětlující 

                                            
357 Srov. Commentary DoJ/FTC, 52. 
358 Srov. Commentary DoJ/FTC, 54, odkazující na případ A-1 Goods–Bingo (Disguised FTC Matter). 
359 Srov. Commentary DoJ/FTC, 53, odkazující na případ Genzyme–Novazyme (FTC 2004). 
360 Srov. výše Ryanair vs. Komise. 



Srovnání kontroly horizontálních fúzí v EU a USA se zaměřením na přínosy fúzí a obranu bankrotující společnosti 

 

Karel Svoboda   51 
 

plánovací metody a přiměřenost učiněných odhadů.
361

 Dalo by se tedy říct, že interpretace 

Tribunálu jde dále a představuje výrazný posun v interpretaci tohoto kritéria. Zajímavé je, 

jakým způsobem Tribunál k takovému závěru došel. Ve svém zdůvodnění totiž neprovádí 

žádnou složitou argumentaci, ale pouze odkazuje na text Pokynů. Podle Tribunálu výčet 

možných důkazů uvedený v ustanovení článku 88 není taxativní, ale zároveň nezdůrazňuje, 

že není Komise oprávněna vyžadovat nezávisle ověřitelné dokumenty či dokumenty dato-

vané před fúzí. Takovýto výrok tedy může v příštích případech znamenat mírné omezení 

v požadavcích Komise na prokázání spojení. To může mít na jednu stranu pozitivní dopad 

v případech, kdy navrhované efficiencies stojí na reálném základě, na druhou stranu nega-

tivní dopad, neboť by mohl ulehčit použití efficiencies pouze pro „zakrytí“ jinak pro soutěž 

nebezpečného spojení. 

4.6.4 Shrnutí srovnání podmínek pro uznání přínosů 

Jak již bylo řečeno, přijetím Nařízení 2004 a Pokynů EK došlo k přiblížení úprav 

problematiky efficiencies na úrovni teoretické. Porovnání textů Pokynů ukázalo, že kritéria 

jsou v obou jurisdikcích velmi podobně definovaná, leč v Pokynech DoJ/FTC často 

podrobněji. Celkově lze z Pokynů DoJ/FTC vyčíst obecně příznivější nastavení vůči 

schopnostem fúzí přispět k rozvoji hospodářství a zvýšit blahobyt spotřebitelů. To se odráží 

do liberálnější interpretace některých kritérií, což může být klíčovým faktorem pro použi-

telnost argumentů efficency defence pro strany. Tím se americká praxe odlišuje od té evrop-

ské. Jak sama Komise při posuzování jednotlivých kritérií připouští, není jejich splnění 

v praxi úplně snadné.  

Například při posuzování přenositelnosti přínosů na spotřebitele ukázaly úřady 

v USA na rozdíl od EK více připravenosti uznat i plánované úspory fixních nákladů, popří-

padě přínosy dosažitelné na jiném než relevantním trhu.  

I znění kritéria specifičnosti přínosů je v obou úpravách velmi podobné, přesto lze 

v praxi nalézt rozdíly, které mohou být při hodnocení tohoto argumentu velmi relevantní. 

Americká praxe totiž neinterpretuje specifičnost tak striktně a v některých případech uzná-

                                            
361 Srov. Commentary DoJ/FTC, 51. 
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vá efficiencies fúze jako specifické pro spojení, přestože by jich bylo možné dosáhnout i 

jiným soutěž méně narušujícím způsobem, např. pomocí joint venture. 

Podobné srovnání platí i pro třetí kritérium – prokazatelnost přínosů. Úprava Poky-

nů DoJ/FTC nabízí detailnější návod pro posouzení prokazatelnosti i například ve vztahu 

k efficiencies v oblasti výzkumu vývoje. Rozhodovací praxe navíc připouští uznání argu-

mentů stran i v případě nesrovnalostí v postupu jejich vyčíslení. Zatímco Komise ukázala 

v tomto ohledu spíše zdrženlivost, rozhodnutí Tribunálu v případu Ryanair obsahuje důle-

žitou interpretaci ohledně povahy dokumentů předkládaných stranami. Ty totiž podle názo-

ru soudu nemusí být ověřitelné externími subjekty ani datované před spojením. Ve světle 

tohoto rozhodnutí Tribunálu lze očekávat, že Komise při další interpretaci tohoto kritéria 

zaujme otevřenější postoj. 

Kritéria popsaná v Pokynech EK i DoJ/FTC je nutné splnit kumulativně. V tomto 

ohledu lze v americké praxi najít příklady, kdy kritérium prokazatelnosti bylo uznáno, přes-

tože postup stran vyvolával pochybnosti, neboť z ostatních podkladů úřad nabyl přesvědče-

ní, že přínosy z efficiencies budou mít bezprostřední prospěch pro spotřebitele a že jsou 

specifické pro spojení. Výčty podmínek v úpravách v obou jurisdikcích jsou pouze demon-

strativní. Přesto z rozhodovací praxe nelze vyčíst nutnost splnění dalších v Pokynech neu-

pravených kritérií. Z evropského pohledu je v tomto kontextu zajímavé především aktuální 

rozhodnutí ve věci Ryanair. Tribunál při posuzování případu totiž došel k závěru, že Komi-

se není oprávněna požadovat určitý typ dokumentů, protože taková podmínka není vyslo-

veně zdůrazněná v Pokynech. 

Samotným podmínkám pro uznání přínosů je nadřazená otázka, jakou roli vlastně 

přínosy v celkovém posuzování úřady hrají. Podle znění bodu 29 úvodních ustanovení Na-

řízení 2004 je možné, že odůvodněné a prokázané přínosy vyváží negativní dopady spojení, 

takže v důsledku toho nebude spojení zásadně narušovat účinnou hospodářskou soutěž na 

společném trhu nebo na jeho podstatné části. Již samotné Nařízení tedy připouští aplikaci 

efficiency defence. Jak bylo popsáno, zatím žádné straně se doposud nepodařilo úspěšně 

argument přínosů použít pro zvrácení negativního pohledu Komise na spojení, tedy effici-

ency defence zůstává stále jen teoretickou možností. Na základě rozboru rozhodnutí EK za 

účinnosti Nařízení 2004 lze konstatovat, že došlo k určitému posunu v tom, že přínosy jsou 
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stranami častěji navrhovány jako faktor k zohlednění a proto se Komise těmito argumenty 

častěji a zpravidla i velmi detailně zabývá. Už to samotné představuje citelný posun vůči 

dřívější interpretaci přínosů. V některých případech Komise uznala za splněné jednotlivá 

kritéria - v případě Kornäs/Assidomän Cartonboard byly přínosy jedním z důležitých krité-

rií pro závěr Komise, že spojení podstatným způsobem nenaruší hospodářskou soutěž. Dalo 

by se tedy říct, že se přínosy staly součástí analýzy Komise, nicméně zatím ne docela sou-

částí používanou ve všech rozhodnutích.  

Vzhledem k tomu, že chybí explicitní úprava a i rozhodovací praxe je skoupá 

v otázce, jakým způsobem budou přínosy vyvažovat negativním dopady na soutěž, zůstává 

v problematice efficiencies prostor pro další interpretaci EK a Tribunálu. 

Z těchto důvodů lze konstatovat, že sice po reformě kontroly fúzí v EU došlo k teore-

tickému přiblížení pojetí efficiencies tomu v USA, avšak toto přiblížení bylo jen v omezené 

míre potvrzeno rozhodovací praxí. Především v případě horizontálních fúzí zůstává Komise 

velmi zdrženlivá. 
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5 Obrana bankrotující společnosti 

Obrana bankrotující společnosti (failing firm/company defence, rescue merger) je po-

dobně jako efficiency defence mimořádným nástrojem pro povolení fúze, která by mohla 

působit podstatné narušení účinné hospodářské soutěže. Obranu bankrotující společnosti je 

možno definovat jako neutrální efekt jinak pro soutěž nebezpečného spojení, v případě, že 

jedna (nebo obě) ze zúčastněných společností jsou na pokraji úpadku.
362

 Pod širší pojem 

obrany bankrotující společnosti můžeme zařadit i problematiku failing division defence 

(obrany neprosperující divize jinak fungující společnosti
363

) a také problematiku distressed 

industry defence (odvětví, které se nachází ve finančních potížích
364

), které byly pojednány 

v některých rozhodnutích na obou stranách Atlantiku a jimiž se strany snažily rozšířit hra-

nice použitelnosti obrany bankrotující společnosti.  

Z hlediska českého názvosloví je obrana bankrotující společnosti nejasným pojmem. 

Zákon obranu bankrotující společnosti výslovně neupravuje. Bylo by možné označit 

bankrotující společnost jako společnost, jíž hrozí úpadek nebo i společnost v úpadku. Pro 

naplnění kriterií obrany však není nutné, aby byly splněny podmínky dle § 3 Odst. 4 Inso l-

venčního zákona
365

. Pro jednodušší odlišení od úpadku podle českého insolvenčního práva 

bude v této práci používán pro failing firm defence výraz obrana bankrotující společnosti.   

5.1 Kontext obrany bankrotující společnosti 

Na rozdíl od posuzování „běžné“ fúze, kdy se zkoumá vliv sloučení na strukturu sou-

časného trhu, je v případě analyzování failing company defence srovnávána situace na trhu 

po plánované fúzi oproti situaci, kdyby bankrotující firma opustila trh.
366

 Vzhledem 

k vysoké pravděpodobnosti, že by společnost opustila trh, je šance na zachování současné 

tržní struktury nevelká. Úřad tak stojí před volbou ze dvou řešení, které s sebou nesou váž-

né následky. V případě úspěšné failing company defence bude povolena fúze, která může 

podstatně narušit účinnou hospodářskou soutěž zejména vznikem nebo posílením domi-

                                            
362 Srov. Baccaro, Failing firm defence and lack of causality: doctrine and practice in Europe of two cloesly 

related concepts, ECLR 1/2004, 11. 
363 Neruda, Posuzování fúzí 156. 
364 Neruda, Posuzování fúzí 156. 
365 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 
366 Srov. Baccaro, Failing firm 13. 
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nantního postavení, jež může vyústit v růst cen a omezení produkce v odvětví. Naopak po-

kud při nepovolení fúze bankrotující společnost opustí trh, povede to na jedné straně ke 

snížení celkového výstupu daného odvětví a k možnému omezení nabídky, což může mít za 

následek snížení spotřebitelského prospěchu.
367

 Na druhé straně budou citelně zasaženy 

zájmy třetích osob (zejména akcionáři a věřitelé) a v neposlední řadě zájmy celých komu-

nit, ve kterých se podniky nacházejí, neboť opuštění trhu společností s sebou zpravidla nese 

zánik pracovních míst v nich.
368

  

Stejně jako v případě přínosů fúzí je problematika bankrotující společnosti úzce spo-

jena s dalšími ekonomicko-společenskými faktory. Úspěšnost obrany bankrotující společ-

nosti je tak nejen závislá na splnění materiálních kriterií v dané jurisdikci, ale v mnohém 

též na volbouě priorit mezi neprávními ekonomicko-společenskými faktory. Zatímco 

v literatuře lze najít názory ve prospěch shovívavějšího posuzování obrany bankrotující 

společnosti, průkopník ekonomické analýzy soudce R. Posner je názoru, že právě obrana 

bankrotující společnosti je jedním z jasných příkladů snahy podřídit soutěžní právo jiným 

hodnotám.
369

 

5.2 Obrana bankrotující společnosti v USA 

Stejně jako efficiency defence má i failing company defence svůj původ v soutěžním 

právu USA. V této části budou stručně popsány mezníky ve vývoji failing company defen-

ce, tedy nejdříve především rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, FTC a DoJ, později i Po-

kyny vydávané FTC a DoJ. 

5.2.1 Rozhodnutí soudů 

Základy obrany bankrotující společnosti byly poprvé formulovány již v roce 1930 

v rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci International Shoe Co. vs. FTC
370

 , v němž 

šlo o fúzi dvou výrobců obuvi. Nejvyšší soud zvrátil rozhodnutí nižšího soudu a povolil 

toto spojení, ačkoli vedlo k posílení tržního podílu nástupnické společnosti do téměř mono-

                                            
367 Srov. Kokkoris, Failing Firm Defence 505.  
368 Srov. Kokkoris, Failing Firm Defence 506. 
369 Srov. Posner, Antitrust: Cases, Economic Notes and Other Materials2 (1981) 472. 
370 International Shoe Co vs. FTC, 280 U. S. 291 (1930). 
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polního postavení.
371

 Nejvyšší soud považoval nabídku produktů a jejich cílové zákazníky 

obou společností za natolik rozdílné, že zpochybnil argumentaci, že by mezi nimi docháze-

lo k účinné konkurenci.
372

 Naopak vzhledem k nevyhnutelnosti krachu jedné ze společností 

Nejvyšší soud rozhodl spojení povolit a tím ochránit zájmy akcionářů a komunit, kde spo-

lečnost provozovala svoje závody. Klíčovým kriteriem tedy nebyl pouhý vliv fúze na účin-

nou soutěž, ale spíše celkový dopad, pokud by společnost opustila trh, nebo by pokračovala 

v rámci nástupnické společnosti. Důležitým předpokladem pro toto průlomové rozhodnutí 

byl fakt, že riziko bankrotu společnosti bylo bezprostřední.
373

  

Znovu se Nejvyšší soud zabýval obranou bankrotující společnosti v roce 1963 v roz-

hodnutí United States v. Philadelphia National Bank, které jak uvedeno výše, je i důleži-

tým judikátem pro otázku efficiencies. Jelikož fúzující strany byly druhou a třetí největší 

bankou v oblasti
374

, vedlo by jejich spojení k podstatnému zvýšení koncentrace na trhu a 

podstatnému omezení účinné soutěže. Omezení soutěže právě na bankovním trhu shledal 

soud jako obzvláště nebezpečné pro hospodářství země a odmítl, že by vzhledem k silné 

regulaci bankovního trhu, byl tento „imunní“ vůči protisoutěžním důsledkům spojení.
375

 

Přestože v tomto případě soud failing company defence odmítl, uznal, že je obecně apliko-

vatelná i na bankovní sektor právě kvůli citelnému dopadu na veřejný sektor v případě 

úpadku banky.
376

 

Přestože Nejvyšší soud připustil možnost failing company defence již ve 30. letech, 

až koncem let 60. konkretizoval podmínky uznání obrany bankrotující společnosti. V roz-

hodnutí Citizen Publishing Co vs. United States
377

, které se týkalo spojení novin Citizen a 

Star. Soud shledal, že nejenže transakce představuje porušení § 1 Sherman Act
378

, ale spo-

jení může i způsobit omezení účinné soutěže ve smyslu § 7 Clayton Act. Strany se pokusily 

zvrátit rozhodnutí nižšího soudu a v podstatě jediným argumentem ve prospěch povolení 

                                            
371 280 U. S. 297. 
372 280 U. S. 298. 
373 Společnost nebyla schopná dále platit své četné pohledávky, její výrobní kapacita byla využívána jen z 15ti 

% a měla minimum objednávek na nové zboží (280 U. S. 300) 
374 New York a okolí. 
375 374 U. S. 322. 
376 374 U. S. 372, poznámka pod čarou 46. 
377 Citizen Publishing Co vs. United States, 394 U. S. 131 (1969). 
378 Per se nedovolené dohody o cenách, rozdělení zisku. 394 U. S. 134-6. 
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spojení byla failing company defence.
379

 Soud odmítl, že by byly splněny podmínky, na 

nichž byla založena obrana bankrotující společnosti ve věci International Shoe – tedy že 

jedna ze společností (Citizen) by byla na pokraji bankrotu
380

 a že pro ni nepřicházel 

v úvahu jiný kupce než Star.
381

 Soud navíc uvedl, že mimo tyto dvě podmínky musí mít 

navíc bankrotující společnost nepatrnou nebo žádnou šanci na úspěšnou reorganizaci podle 

kapitoly X. nebo XI. Bankruptcy Act
382

.
383

 Soud navíc explicitně vyjádřil, že břemeno dů-

kazní o splnění podmínek efficiency defence nesou strany, které se obrany domáhají.
384

 

Rozhodnutím Citizen Publishing byly tedy zformulovány tři základní požadavky pro uzná-

ní failing company defence: zaprvé nabývaná společnost musí být v nebezpečí bezprostřed-

ního zániku, zadruhé společnost nemá žádnou realistickou vyhlídku na úspěšnou reorgani-

zaci a za třetí společnost musí prokázat, že učinila přiměřenou snahu najít alternativního 

kupce, který by představoval menší nebezpečí pro účinnou soutěž.
385

 Tento test se stal zá-

kladem pro posuzování obrany bankrotující společnosti a byl později přejat i do Pokynů 

(viz dále).  

Dalším pro vývoj failing company defence klíčovým rozhodnutím byl judikát Nej-

vyššího soudu USA ve věci United States vs. General Dynamics Corp.
386

. General Dyna-

mics jakožto společnost zabývající se hloubkovou těžbou uhlí chtěla převzít společnost 

United Electric Coal Company, která se zaměřovala na povrchovou těžbu uhlí. Přestože ani 

jedna ze společností nebyla v nebezpečí bezprostředního zániku a spojení vedlo k posílení 

tržní síly General Dynamics na již velmi koncentrovaném trhu, soudy neshledaly ve spojení 

porušení § 7 CA. Jedním z hlavních argumentů bylo, že nabývaná společnost nedisponuje 

dostatečnými rezervami, které jsou rozhodující pro posouzení tržní síly podniku na trhu 

s uhlím.
387

 Soud uznal, že vzhledem k nedostatku rezerv se společnost nebude schopna 

                                            
379 394 U. S. 136. 
380 Soud konstatoval, že nebyl důkaz, že by majitelé novin Citizen uvažovali o likvidaci novin nebo jejich 

prodeji a že doslova „spojení se Star nebylo posledním stéblem, kterého se Citizen chtěl chytit“. 394 U. S. 

137.   
381 394 U. S. 137. 
382 Bankruptcy Act, 11 USCA (Zákon o bankrotu) 
383 394 U. S. 138. 
384 394 U. S. 138-9 
385 Kokkoris, Failing firm defence under the Clayton Act, ECLR 3/2007, 164. 
386 United States vs. General Dynamics Corp. 415 U.S. 486 (1974). 
387 415 U.S. 486. 
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ucházet o dlouhodobé zakázky a efektivně konkurovat v dlouhodobém výhledu.
388

 Přestože 

se společnost potýkala s problémy, nenacházela se ještě v bezprostředním nebezpečí úpad-

ku, nejednalo se tedy o „failing“ ale toliko o „flailing company“. Právě kvůli neschopnosti 

firmy dlouhodobě konkurovat uznal soud, že omezení soutěže v důsledku spojení je ne-

pravděpodobné, protože prostý součet tržních podílů neodpovídal tržní síle společnosti po 

sloučení.
389

 Fakt, že soud povolil spojení, které vedlo ke zvýšení koncentrace na trhu, aniž 

by byly splněny předpoklady uznání obrany bankrotující společnosti, otevřel dveře aplikaci 

tzv. „flailing company defence“. Přestože soud zohlednil obtížnou situaci na trhu, odmítl 

explicitně uznat tzv. distressed industry defence (obranu odvětví, jež je ve finančních potí-

žích). Soud vzal v úvahu, že ze spojení můžou mít prospěch jak akcionáři, věřitelé, tak za-

městnanci, zatímco v případě likvidace společnosti by dopad na tyto skupiny byl velmi ci-

telný.
390

  

Problematiku flailing company je možné najít i v rozhodnutí nižších soudů. 

V rozhodnutích United States vs. International Harvester Co.
391

a United States v. Consoli-

dated Foods Corp.
392

 soudy potvrdily, že v některých případech statistický tržní podíl spo-

lečností nestačí k přesnému posouzení dopadu spojení na soutěž.
393

 Podobně jako v případě 

General Dynamics vycházel soud ve věci International Harvester především ze zjištění, že 

zanikající společnost nedisponuje žádnými finančními rezervami a proto nebude moci na 

trhu sklizňových strojů efektivně konkurovat.
394

 Tato rozhodnutí tedy prakticky rozšířila 

použitelnost obrany bankrotující společnosti i na společnosti, které se pouze nacházely 

v potížích. Ani argumentem slabého soutěžitele (weak competitor claim) však není možné 

„obejít“ požadavek neexistence alternativního kupce, jak bylo popsáno výše u obrany 

bankrotující společnosti.
395

 V jiných případech
396

 však soudy zůstaly u restriktivnějšího 

                                            
388 415 U.S. 505. 
389 415 U.S. 506. 
390 Kokkoris, FFD under Clayton Act 165. 
391 United States vs. International Harvester Co. 564 F.2d 769, (11th Cir. 1991). 
392 United States vs. Consolidated Foods Corp., 603 F.2d 694, (8th Cir. 1979). 
393 564 F.2d 769, 21. 
394 564 F.2d 769, 21.  
395 Srov. Kokkoris, FFD under Clayton Act 162. 
396 FTC v. University Health, Inc., 938 F.2d 1206, 1220-21 (11th Cir. 1991), Accord, e.g., FTC v. National 

Tea Co., 603 F.2d 694 (8th Cir. 1979), United States v. Amax, Inc., 402 F. Supp. 956 (D. Conn. 1975). 
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výkladu obrany ve smyslu General Dynamics a v jednom případě
397

 byla flailing comany 

defence podle International Harvester explicitně odmítnuta.
398

 Rovněž v rozhodnutí ve věci 

FTC vs. Warner Communications Inc.
399

 soud poznamenal, že argument slabého soutěžitele 

je možné použít jen v některých případech, neboť se vlastně jedná o rozšíření striktních 

mezí obrany bankrotující společnosti.
400

 

Argumentace z rozhodnutí General Dynamics byla výslovně převzata i do Pokynů 

vydaných v roce 1984 (Pokyny 1984). Pokyny 1984 vysloveně připouštěly možnost, že 

podmínky na trhu nemusí plně odrážet budoucí vývoj soutěže na trhu. Bod 3.22 explicitně 

připustil, že současná nepříznivá finanční situace firmy může ovlivnit její budoucí konku-

renceschopnost. Právě rozhodnutí General Dynamics a znění Pokyny1984 vedly k častému 

používání, až zneužívání failing company defence.
401

  

Ve vydání Pokynů z roku 1992 (Pokyny 1992) bylo proto upuštěno od výrazu finanč-

ní potíže (financial weakness) a zůstalo pouze u konstatování, že současný tržní podíl spo-

lečnosti buď přeceňuje nebo nedoceňuje reálnou důležitost společnosti na trhu.
402

 Toto po-

jetí bylo pak převzato i do nového vydání Pokynů v roce 2010. 

5.2.2 Shrnutí  

Nejvyšší soud USA ve svých rozhodnutích připustil obranu bankrotující společnosti a 

postupně vymezil i podmínky její aplikace – zaprvé se společnost musí nacházet 

v nebezpečí bezprostředního zániku, zadruhé nemá společnost reálnou šanci na úspěšnou 

reorganizaci
403

 a zatřetí učinila společnost přiměřenou snahu v dobré víře nalézt alternativ-

ního kupce, který by představoval menší nebezpečí pro soutěž. 

V některých případech soudy povolily i pro soutěž nebezpečné spojení, přestože prv-

ní podmínka nebyla splněna. Zatímco obrana slabého soutěžitele byla ve výjimečných pří-

                                            
397 Pillsbury Co., 93 F.T.C. 966 (1979) 
398 McDavid, Efficiencies, failing firms, and the General Dynamics defense, Statement, FTC, 17.10.1995, 4, 

dostupné online: http://www.ftc.gov/opp/global/194817.shtm, 10.12.2010. 
399 FTC vs. Warner Communications Inc. 742 F.2d 1156. 
400 742 F.2d 1156, 36. 
401 Soudy opakovaně takovou „rozšířenou“ failing company defence odmítly mj. v rozhodnutích: United Sta-

tes v. Rice Growers Ass'n, 1986-2 Trade Cas. (CCH) ¶ 67,287 (E.D. Cal. 1986) a FTC v. Warner Communi-

cations, Inc., 742 F.2d 1156, 1164 (9th Cir. 1984). 
402 1992 Horizontal Merger Guidelines, Bod 1.521. 
403 Zpravidla podle Chapter X. a XI. Zákona o bankrotu. 



Srovnání kontroly horizontálních fúzí v EU a USA se zaměřením na přínosy fúzí a obranu bankrotující společnosti 

 

Karel Svoboda   60 
 

padech uznána, distressed industry defence jako hlavní argument pro povolení spojení byla 

odmítnuta. 

5.2.3 Podmínky použití obrany bankrotující společnosti 

První podmínkou pro povolení spojení, které může způsobit narušení účinné soutěže, 

je, že společnost je v úpadku
404

, tedy nebude v budoucnu schopná plnit své finanční zá-

vazky, společnost tedy stojí na pokraji insolvence, neboť nemá již žádný vlastní kapitál, 

popřípadě není schopná dále splácet své závazky.
405

 Naopak propad ziskovosti, nepatrné 

ztráty nebo potíže při řízení společnosti sami o sobě nejsou dostatečným indikátorem inso l-

vence společnosti, neboť to jsou jevy běžně se v podnikání objevující.
406

 Vážné problémy 

společnosti musí být věrohodně prokázány. Pravděpodobnost úpadku společnosti by měla 

dosahovat 75 až 100%. V takovém případě se dá předpokládat, že celková ztráta výstupů 

daného odvětví bude menší než pokud by fúze nebyla povolena a společnost opustila trh.
407

 

Navíc bankrotující společnost by neměla získat podstatnou část přínosů z fúze, neboť tako-

vý zisk by byl spíše indikátorem, že společnost není v úpadku.
408

 Přísná formulace tohoto 

kritéria však může mít za následek, že společnosti budou nuceny situaci společnost i nechat 

příliš rozvinout negativním směrem na to, aby mohly použít obranu bankrotující společnos-

ti.
409

  

Druhou podmínkou aplikace obrany bankrotující společnosti je, že společnost nebude 

schopná úspěšně projít restrukturalizací
410

 podle kapitoly 11 Zákona o bankrotu. Důležité 

tedy je, že se společnost nepotýká s krátkodobými potížemi, ale že není schopná existence 

v dlouhodobém měřítku.
411

 V případě, že by společnost nepřestála reorganizaci nebo jen 

s velkými potížemi, došlo by k redukci výstupů a aktiv daného odvětví, což by mohlo vést 

ke ztrátě kapacity a pracovních míst.
412

 Avšak i reorganizace s sebou nese určité náklady, 

                                            
404 Merger Guidelines 2010, Bod 11. 
405 United States vs. Sutter Health, 130 F.Supp. 2d 1109, 1133 (N.D.Cal.2001).  
406 United States vs. Bass Brothers Enterprises, 1984 WL 355 (N.D.Ohio). citováno z Huber, Fusionskont-

rollpraxis 217. 
407Srov. Correia, Statement before the FTC, 14.11.1995, 3. 
408 Srov. Kokkoris, FFD under Clayton Act 160. 
409 Srov. Correia, Statement 1. 
410 Merger Guidelines 2010, Bod 11. 
411 Srov. Kokkoris, FFD under Clayton Act 160. 
412 Srov. Correia, Statement 3. 
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resp. ztráty.
413

 Ani vidina možné reorganizace totiž neznamená jistotu minimalizace ztrát 

pro dané odvětví.
414

 Hlavním problémem aplikace tohoto požadavku podle Citizen Pub-

lishing tedy zůstává, že je jen těžko možné učinit spolehlivé předpovědi ohledně schopnosti 

společnosti přestát reorganizaci v době, kdy se fúze posuzuje.
415

   

Třetím požadavkem je, že se společnost v dobré víře, leč neúspěšně pokusila najít 

vhodného alternativního kupce
416

, který by zajistil, že hmotná a nehmotná aktiva zůstanou 

na relevantním trhu a transakce tak bude představovat menší nebezpečí pro soutěž. Alterna-

tivní nabídka však musí být přiměřená – tedy přesahovat likvidační hodnotu aktiv bankro-

tující společnosti, přičemž likvidační hodnotou se rozumí nejvyšší cena, která by byla za-

placena kupcem mimo relevantní trh.
417

 Takto formulovaný požadavek však skýtá nebez-

pečí, že alternativní kupec získá společnost pouze s vidinou zdroje příjmů a nebude mít 

v úmyslu společnost dlouhodobě provozovat jako konkurenceschopnou, což zahrnuje pře-

devším vložení nového kapitálu pro další rozvoj firmy
418

.
419

 

Taková alternativa by ve výsledku mohla mít negativnější dopad na soutěž než povo-

lení spojení posilující tržní sílu. Za účelem minimalizace takového rizika by bylo například 

možné porovnat cash flow analýzy zájemců o koupi
420

, případně posoudit jejich manažer-

skou a technickou připravenost na převzetí společnosti v úpadku.
421

 V této souvislosti je 

třeba poznamenat, že potenciální kupec – soutěžitel ze stejného trhu jako bankrotující spo-

lečnost bude zpravidla přípraven zaplatit vyšší cenu než potenciální kupec stojící mimo 

daný relevantní trh. Kupec – soutěžitel je totiž ochoten zaplatit vyšší částku, neboťˇspolu 

s podnikem získá i „market power premium“ („prémii“ posílení tržního podílu)
422

 a případ-

ně i „efficiency premium“ („prémii“ možných přínosů)
423

 
424

. Někteří autoři se domnívají, 

že takto formulovaná podmínka upřednostňuje kupce mimo relevantní trh, což může vést 

                                            
413 Pokud by reorganizace nevyžadovala žádné náklady, nebyla by potřeba žádné failing company defence. 
414 Srov. Rasmussen, The Efficiency of Chapter 11, Bankruptcy Developments Journal, 8/1991, 319. 
415 Srov. Correia, Statement 3. 
416 Merger Guidelines 2010, Bod 11. 
417 Merger Guidelines 2010, Bod 11., poznámka pod čarou č. 16. 
418 Především ve formou výzkumu, vývoje a koupě nového vybavení.  
419 Srov. Correia, Statement 4. 
420 ze kterých se daly dovodit očekávání kupce ohledně příjmů z nabývané společnosti. 
421 Srov. Correia, Statement 4. 
422 Nabytím podílu bankrotující společnosti posílí svoje tržní postavení, z čehož může později benefitovat. 
423 Např. v podobě economies of scale, které společnost může dosáhnout, neboť vyrábí podobný produkt.  
424 Srov. Kokkoris, FFD under Clayton Act 161. 
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ke zbytečné ztrátě potenciálních přínosů.
425

 Navíc může být nabízená cena stlačena tak níz-

ko, až by byla v rozporu se zachováním účinné soutěže. 

 Důležitou otázkou zkoumané doktríny bezesporu je, jestli je použitelná nejen na 

společnosti, jež se celé nacházejí v úpadku, nebo zda-li by ji bylo možné rozšířit i na nepro-

sperující divize jinak dobře fungující společnosti
426

 (failing division defence). Taková in-

terpretace by měla dalekosáhlé dopady na kontrolu spojování soutěžitelů, neboť´ by se stala 

relativně snadným způsobem, jak ospravedlnit pro soutěž nebezpečné spojení. Failing divi-

sion defence byla zmíněna již v prvních Pokynech z roku 1968 a je upravena i v současném 

vydání Pokynů 2010. Pokyny definují failing division defence jako výjimečný instrument a 

pro jeho použití stanovují přísnější pravidla než pro prostou failing company defence.
427

 

Zaprvé musí společnost trvale vykazovat negativní operativní cash flow za použití pravidel 

pro alokaci nákladů zobrazující skutečné ekonomické náklady
428

 a zadruhé musí vlastník 

divize vynaložit přiměřenou bona fide snahu k nalezení alternativního kupce, který zachová 

hmotné i nehmotné statky na relevantním trhu a představuje tak menší hrozbu pro účinnou 

soutěž než navrhovaná akvizice.  

Stejně jako si failing company defence našla své pevné místo v soutěžním právu 

v USA.
 429

, soudy v některých případech uznaly i failing division defence, se zdůvodněním, 

že omezení obrany toliko na celou společnost, by znamenalo omezení možnosti podniku 

prodat aktiva spojená s neprofitující částí podniku,
430

 což by ve výsledku hospodářskou 

soutěž spíše poškodilo než ochránilo.
431

 Objevila se však i rozhodnutí, které takovou inter-

pretaci odmítla.
432

  

                                            
425 Srov. Valentine, Horizontal Issues: What´s Happening and What´s on on the Horizont, Řeč u FTC 

8.12.1995, dostupné online:  http://www.ftc.gov/speeches/other/dvhorizontalissues.shtm, 11.12.2010. 
426 Srov. Neruda, Posuzování fúzí 156. 
427 Merger Guidelines 2010, Bod 11. 
428 Tento požadavek má zajistit, že se skutečně bude jednat o divizi s ekonomickými potížemi a nikoli pouze 

negativní výsledek vlivem „kreativního“ účetnictví. 
429 Dr.Pepper/Seven-Up Comp., Inc. Vs FTC, 991 F.2d 859, 866 (D.C.Cir.1993); FTC vs. Great Lakes 

Chem.Corp.,528 F.Supp.84, 96-98 (N.D.Cal.2001) . 
430 FTC v. Great Lakes Chem. Corp. , 528 F. Supp. 84, 96 (N.D. Ill. 1981); United States v. Reed Roller Bit 

Co., 274 F. Supp. 573, 584 n.1 (W.D. Okla. 1967). 
431 United States v. Lever Bros. Co., 216 F. Supp. 887, 899 (S.D.N.Y. 1963). 
432 FTC vs. Harbour Group Invs., L.P.,No. CIV.A.90-2525, 1900 WL 198819 (D.D.C.1990); United States vs. 

Sutter Health, 130 F.Supp.2d 1109, 1134 (N.D.Cal.2001). 
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 Nejinak tomu bylo i v případě výše zmíněné distressed industry defence. Soudy ji 

sice v některých případech zmínily, ale nebyla zakotvena v  Pokynech jako samostatný bod 

při posuzování. Distressed industry má být toliko zohledněn jako jeden z faktorů při posu-

zování stupně, jímž by fúze vytvořila nebo posílila tržní moc.
433

 Je ovšem těžké rozpoznat, 

zda je dané odvětví skutečně ve finančních potížích, nebo zda se jedná o prostý útlum. Dů-

vodem je, že pokud jsou společnosti z odvětví, které je ve finančních potížích, je větší 

pravděpodobnost, že budou spojením dosaženy efficiencies.
434

 Na rozdíl od distressed in-

dustry defence zmiňují Pokyny explicitně, že tržní podíl společnosti nemusí odpovídat její 

důležitosti na trhu.
435

 Tento koncept odpovídá tzv. flailing firm defence. Argument flailing 

firm defence byl v některých případech i úspěšně použit.
436

  

 Jak již bylo výše zmíněno, failing company defence má i důležitý společenský 

rozměr, neboť rozhodnutí o připuštění či odmítnutí obrany bankrotující společnosti má 

přímý vliv na pokračování nebo uzavření jejich provozů, a tedy i pracovních míst. Je otáz-

kou, jestli by se „společenskými náklady“, v tomto případě především dopadem na pracov-

ní místa v oblasti při povolení/nepovolení spojení měl posuzující orgán zabývat. Zůstává 

nejasné, zda Kongres USA při formulaci obrany zamýšlel zohlednit i sociální náklady.
437

 

Naopak z rozhodnutí nejvyššího soudu lze vyčíst opatrné „ano“ zohlednění společenských 

nákladů.
438

 

Řešení této otázky již směřuje k samému jádru soutěžního práva, tedy cílům soutěž-

ní politiky. Někteří autoři se domnívají, že by se soutěžní právo nemělo podřizovat jiným 

mimosoutěžním hodnotám,
439

 a problematika pracovních míst by měla být řešena politikou 

zaměstnanosti a nikoli politikou soutěžní.
440

 Jiní autoři nevidí v daném propojení vážný 

problém, ba naopak. Zatímco moc soudní by se měla spíše zdržet zohledňování společen-

                                            
433 Srov. Kokkoris, FFD under Clayton Act 159. 
434 Srov. Kokkoris, FFD under Clayton Act 163. 
435 Pokyny 2010, část 11, odst. 1. 
436 Rozhodnutí United States vs. International Harvester Co. a United States v. Consolidated Foods Corp 
437 Bok, Section 7 of the Clayton Act and the Merging of Law and Economics, 74 Harvard Law Review 

226/1960, 340. 
438 Viz. mj. rozhodnutí ve věci International Shoe a General Dynamics. 
439 Srov. Posner, Antitrust 472. 
440 Srov. Fox, Antitrust and competitiveness: efficiencies, 

failing firms, and the world arena, hearings before the Federal Trade Commission 13.12.1994, dostupné onli-

ne: http://www.ftc.gov/opp/global/fox.shtm, 10.12.2010. 
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ských faktorů fúze, příslušné soutěží úřady, quasi-nezávislé orgány moci výkonné, mohou 

společenské faktory zohlednit, neboť by jinak docházelo ke konfliktu se snahami jiných 

orgánů moci výkonné v oblasti zaměstnanosti.
441

 Ve skutečnosti otázka, jestli zohlednit 

společenské náklady, vyvstává pouze, pokud očekávaná ztráta výstupů (output) při povole-

ní fúze převyšuje předpokládanou ztrátu při jejím nepovolení.
442

  

 Zohlednění společenských nákladů spojení je otázkou velmi citlivou a ani úřady ani 

soudy k ní nezaujaly jasné stanovisko, podle něhož by se strany mohly lépe orientovat. Lze 

se domnívat, že sociální faktory mohou v posuzovaném případě hrát roli, někdy i podstat-

nou. Rozhodnutí však bude vždy záležet na konkrétních okolnostech případu.  

5.3 Obrana bankrotující společnosti v EU 

Stejně jako v USA, byla i v EU problematika obrany bankrotující společnosti nejprve 

diskutována a teprve poté se dočkala i své úpravy v rámci Nařízení. Podobně jako v případě 

efficiencies, ani failing company defence není explicitně zmíněna v textu Nařízení 1989, 

přesto za doby jeho platnosti EK řešila několik případů, kde obrana bankrotující společnosti 

hrála roli a byly i zformulovány podmínky jejího uznání.  

5.3.1  Rozhodovací praxe za platnosti Nařízení 1989 

Prvním případem, v němž se Komise zabývala problematikou obrany bankrotující 

společnosti byl Aerospatiale-Alenia/de Havilland
443

, který byl již zmíněn jako důležitý 

případ i pro otázku efficiencies. Společnosti Alenia a Aerospatiale měla v plánu koupit spo-

lečnost De Havilland, jež byla divizí Boeingu a zabývala se výrobou letadel s krátkým do-

letem.
444

 Alenia and Aerospatiale již kontrolovala předního výrobce letadel s krátkým dole-

tem ATR a bylo zjištěno, že v důsledku spojení by výrazně posílila své postavení na někte-

rých z relevantních trhů.
445

 Strany argumentovaly tím, že pokud by nedošlo ke spojení, 

Boeing by v středně- či dlouhodobém výhledu uzavřel provozy De Havilland. Komise kon-

statovala, že takové uzavření nepovažuje za pravděpodobné, zároveň však explicitně vyjád-

                                            
441 Srov. Correia, Statement 5. 
442 V případě, že opak je pravdou a očekávaná ztráta výstupů (output) při nepovolení fúze převyšuje předpo-

kládanou ztrátu při jejím povolení, pak je zřejmé, že fúze by měla být povolena. Srov. Correia, Statement 5. 
443 EK, Rozhodnutí ze dne 02.10.1991, IV/M 053, Aerospatiale-Alenia/de Havilland. 
444 Aerospatiale-Alenia/de Havilland, bod 3-4. 
445 Aerospatiale-Alenia/de Havilland, bod 27 a násl. 
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řila, že neposuzovala, jestli je vůbec taková úvaha relevantní pro posouzení vlivu fúze na 

účinnou soutěž.
446

 Při posuzování, zda je pravděpodobné, že by De Havilland opustil trh, 

komise vzala především v úvahu, že De Havilland vyráběl kvalitní, na trhu známé letouny, 

navíc Komise zpochybnila, že by neexistovali jiní potenciální kupci.
447

 Přestože komise 

výslovně neoznačila v daném případě argumentaci stran jako failing firm defence, nevedl 

ani tento argument k povolení fúze. Toto rozhodnutí je důležité, neboť byly formulovány 

klíčové body (pravděpodobnost likvidace a potenciální kupci), které se později staly pod-

mínkami nutnými pro uznání obrany bankrotující společnosti. 

 Právě tyto podmínky byly základem pro posouzení argumentů stran i ve věci Kali 

und Salz
448

, jež byla prvním případem úspěšné obrany bankrotující společnosti v rozhodo-

vací praxi EK. Společnost Kali und Salz, dceřiná společnosti BASF, chtěla vytvořit spolu 

se společností MdK pocházející z bývalé NDR, jež byla dosud vlastněná státem, joint ven-

ture a spojit své síly v produkci kamenné soli a potaše.
449

 Navrhované spojení by mělo za 

následek vznik téměř monopolního postavení (98%) na německém trhu.
450

  Společnost 

MdK se však nacházelo ve velmi obtížné ekonomické situaci. Vzhledem ke ztrátě odbytišť 

na trzích zemí východní Evropy a propadu tržeb v Německu MdK dosahovala ztrát a neby-

la by schopná dalšího fungování bez podpory Treuhand - fondu národního majetku.
451

 Ko-

mise při posouzení vycházela z předpokladu, že by Kali & Salz získala podíl MdK i pokud 

by spojení nebylo povoleno, neboť na trhu nebyl žádný jiný soutěžitel. I bez spojení by 

proto došlo k posílení dominantního postavení Kali & Salz. V posuzovaném případě, přes-

tože bylo spojením posíleno dominantní postavení na trhu, nebyl zjištěn kauzální vztah 

mezi spojením a narušením účinné soutěže. Tento závěr Komise podmínila splněním tří 

kritérií:
452

 zaprvé nabývaná společnost by v blízké budoucnosti opustila trh, pokud by ne-

došlo k převzetí, zadruhé nabývající společnost by získala tržní podíl zanikající společnosti, 

kdyby tato popustila trh, a za třetí neexistuje jiný zájemce o koupi zanikající společnosti, 

                                            
446 Aerospatiale-Alenia/de Havilland, bod 31. 
447 Kokkoris, Failing Firm Defence in the European Union: A Panacea for Mergers?, ELCR 9/2006, 498. 
448 EK, Rozhodnutí ze dne 14.12.1993, IV/M 308, Kali + Salz/MdK/Treuhand.  
449 Kali und Salz, Bod 1-3. 
450 Kali und Salz, Bod 98. 
451 Kokkoris, FFD in EU 498. 
452 Kali und Salz, Bod 71. 
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který by představoval menší nebezpečí pro soutěž. První kritérium je postaveno na předpo-

kladu, že pokud společnost opustí trh, nabídka na trhu pravděpodobně klesne, což povede 

ke zvýšení cen a tím snížení celkového blahobytu. Takový scénář je možné očekávat pře-

devším na trzích, kde před fúzí byly k dispozici malé nebo vůbec žádné přebytečné kapaci-

ty.
453

  

 Rozhodnutí však u ESD napadla Francie s tím,
 454

 že nebyly splněny podmínky nut-

né pro uznání failing company defence v USA. ESD však tuto argumentaci odmítl, když 

konstatoval, že fakt, že podmínky uvedené Komisí se neshodují s podmínkami pro uznání 

failing firm defence v USA není sám o sobě důvodem pro neplatnost rozhodnutí.
455

 ESD se 

ve svém rozhodnutí především zaměřil na otázku příčinného vztahu mezi spojením a naru-

šením účinné soutěže. Soud zaujal ještě liberálnější postoj, když konstatoval, že podmínka 

chybějící příčinné souvislosti je zachována, i pokud by nabývající společnost nezískala celý 

tržní podíl té zanikající, když by nedošlo ke spojení a společnost by opustila trh.
 456

 V tomto 

ohledu tedy ESD rozšířil interpretaci podmínek formulovanou Komisí. Soud také zmínil 

koncept „neutrality“. Podle tohoto konceptu by fúze měla mít za následek menší nebo na-

nejvýš stejně negativní dopad na účinnou soutěž jako kdyby společnost opustila trh. Tento 

„neutrální dopad“ je vlastně projevem výše zmíněné absence příčinnosti.
457

 Interpretace 

ESD je tedy širší než pojetí Komise. Podle ESD vyžaduje obrana bankrotující společnosti 

splnění dvou podmínek – a sice společnost by jinak byla v blízké budoucnosti vytlačena 

z trhu a zároveň neexistuje jiného, pro soutěž méně škodlivého řešení.  

Kritéria stanovená v rozhodnutí Komise jsou označována jako Kali & Salz test. 

 Dalším důležitým rozhodnutím ohledně obrany bankrotující společnosti je Saint-

Gobain
458

. V této transakci mělo dojít k vytvoření joint venture na trhu karbidu křemíku 

společnostmi SEPR (vlastněná skupinou Saint Gobain), ESK (vlastněnou koncernem Wac-

ker-Chemie) a společností NOM (vlastněnou Holandskem). V důsledku spojení by joint 

                                            
453 Kokkoris, FFD in EU 498. 
454 Rozhodnutí ESD ze dne 31.03.1998, spojené případy, C-68/94 a C-30/95 („Kali und Salz“) 
455 ESD, Kali und Salz, Bod 112. 
456 ESD, Kali und Salz, Bod 12. 
457 Srov. Baccaro, Failing firm defence and lack of causality: doctrine and practice in Europe of two cloesly 

related concepts, ECLR 1/2004, 14 a násl. 
458 EK, Rozhodnutí ze dne 04.12.1996, IV/M 774, Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NOM. 
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venture dosáhlo tržního podílu 60-70%, což je 8krát vyšší podíl než tržní podíl druhého 

největšího soutěžitele.
459

 Strany se pokoušely ospravedlnit spojení použitím argumentů 

obrany bankrotující společnosti. Komise s odkazem na výše popsané rozhodnutí ve věci 

Kali & Salz, provedla analýzu případu podle kriterií Kali & Salz testu a shledala, že nepo-

volení spojení bude méně protisoutěžní řešení než jeho povolení.
460

 Je zajímavé, že ačkoli 

subjektem ve finančních potížích byla toliko divize koncernu Wacker-Chemie, nebyla ex-

plicitně zmíněna failing divison defence, ale pouze obecně failing company defence. 

Komise neuznala argument stran, že by společnost ESK opustila trh, pokud by ne-

došlo ke spojení.
461

 Co se druhého kritéria Kali & Salz testu týče, Komise souhlasila, že 

v případě opuštění trhu společností ESK, by Saint Gobain získal část jejího tržního podílu, 

nikoli však podíl celý, proto by tržní podíl Saint Gobain po fúzi představoval výraznější 

posílení tržního postavení, něž kdyby k fúzi nedošlo. Komise rovněž odmítla argument 

stran, že není žádný alternativní zájemce o koupi ESK. Podle názoru Komise by bez spoje-

ní pravděpodobně došlo k uzavření jednoho provozu ESK (Delfzijl), ale další provoz 

(Grefrath) by stále představoval cenný statek a jistě by bylo možné pro něj najít kupce.
462

  

  Komise tedy zjistila, že v důsledku spojení by došlo ke většímu narušení účinné 

soutěže, než pokud by ke spojení nedošlo. Nebyla tedy splněna podmínka absence příčinné 

souvislosti. Mohlo by být namítnuto, že kriteria Kali & Salz testu byla stanovena příliš úzce 

a proto nemohou být jednoduše splněna.
463

  

 Failing division defence byla explicitně adresována až ve věci Bertelsmann
464

. 

V tomto případě mělo v důsledku převzetí kontroly společností CLF-UFA a Taurus nad 

společností Premiere a dalšími dojít k likvidaci společnosti Df 1 GmbH & Co KG, která 

byla částí skupiny Kirch.
465

 Spojení by mělo za následek vznik téměř monopolního posta-

vení na německém trhu placené televize.
466

 Komise uznala, že je možné ve výjimečných 

případech povolit spojení vedoucí k vytvoření nebo posílení dominantního postavení, po-

                                            
459 Saint-Gobain Bod 170. 
460 Saint-Gobain Bod 247. 
461 Saint-Gobain Bod 252. 
462 Saint-Gobain Bod 255 a násl. 
463 K tomu dále srov. Kokkoris, FFD in EU 498.  
464 EK, Rozhodnutí ze dne 27.05.1998, IV/M 993, Bertelsmann/Kirch/Premiere. 
465 Bertelsmann/Kirch/Premiere Bod 8-11.  
466 Bertelsmann/Kirch/Premiere Bod 30. Srov. Kokkoris, FFD in EU 500. 
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kud jsou splněny podmínky Kali & Salz testu (společnost by byla vytlačena z trhu, nabýva-

jící společnost by získala tržní podíl té bankrotující a zároveň neexistuje jiný, pro soutěž 

méně nebezpečný zájemce o koupi).
467

 Komise ovšem výslovně konstatovala, že pokud má 

být obrana použita nikoli na celou společnost ale pouze na jednu z jejích divizí, musí být 

prokázáno obzvlášť přesvědčivě, že neexistuje příčinná souvislost mezi spojením a naruše-

ním účinné soutěže.
468

  

Komise odmítla, že by failing division (Df 1 GmbH & Co KG) byla v blízké bu-

doucnosti nevyhnutelně vytlačena z trhu. Opuštění trhu by dle Komise v daném případě 

bylo rozhodnutím vedení skupiny, neboť jedna z jejích společností dosahovala vysokých 

počátečních ztrát a celkově nenaplnila očekávání, které do ní vedení vkládalo.
469

 Co se ča-

sového hlediska opuštění trhu týče, vzala Komise v úvahu i fakt, že i pokud by se společ-

nost Kirch rozhodla nepokračovat v činnosti Df 1 GmbH & Co KG, kvůli výpovědním lhů-

tám se stávajícími zákazníky předplacené televize, trvalo by přinejmenším 1 rok do skuteč-

ného ukončení činnosti.
470

 Proto by Kirch měl dostatek času zhodnotit svoje rozhodnutí a 

případně zvážit další činnost na trhu placené televize.
471

 Komise vzala v úvahu i fakt, že 

částí skupiny Kirch byla i společnost Taurus, která vlastnila práva k většině pořadů vysíla-

ných na televizi Premiere. Proto i kdyby došlo k likvidaci Premiere, Kirch by mohl pokra-

čovat ve svých aktivitách na daném trhu skrze společnost Taurus. 

Co se druhého kritéria týče, komise shledala, že v případě opuštění trhu společností 

Df 1 by Premiere automaticky nezískala její tržní podíl, naopak by vzniklé situace mohly 

využít jiné společnosti ke vstupu na trh a stát se konkurenty Premiere.
472

  

Komise odmítla i splnění třetího kritéria, neboť se nespokojila s pouhým prohláše-

ním stran o neexistenci jiného potenciálního kupce DF 1. Podle Komise mohl být důvodem 

pro selhání jednání nikoli fakt, že by Df 1 měl nedostatečný počet předplatitelů a jeho vy-

                                            
467 Bertelsmann/Kirch/Premiere Bod 70. 
468 Bertelsmann/Kirch/Premiere Bod 71. 
469 Bertelsmann/Kirch/Premiere Bod 71-2. 
470 Bertelsmann/Kirch/Premiere Bod 73. 
471 Bertelsmann/Kirch/Premiere Bod 73. 
472 Bertelsmann/Kirch/Premiere Bod 74. 
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hlídky ziskovosti byly špatné, ale spíše fakt, že Kirch nebyl v jednání ochoten přistoupit na 

snížení svého podílu v DF 1 pod 50%.
473

 

Závěr Komise proto byl, že ani jedno z kritérií Kali & Salz testu nebylo splněno. 

Nepodařilo se proto prokázat absenci příčinné souvislosti mezi fúzí a narušením soutěže. 

Podle zjištění Komise by situace na trhu byla méně škodlivá, pokud by DF1 ukončila čin-

nost, než pokud by byla fúze povolena.
474

  

Klíčovým závěrem tohoto rozhodnutí je bezpochyby nutnost přesvědčivějšího pro-

kázání splnění podmínek obrany bankrotující společnosti, pokud se jedná pouze o její divi-

zi. Důvodem pro tento závěr Komise je obava, že jinak by každá pro soutěž nebezpečná 

fúze mohla být ospravedlněna pouhým prohlášením prodejce, že bez fúze by jistě došlo 

k likvidaci dané společnosti.
475

 Jak bude dále rozebráno, v tomto se evropská praxe vý-

znamně odlišuje od té v USA.  

Důležité je rovněž prokázání, že společnost je ve skutečných finančních problémech 

a její negativní výsledek nebyl pouze důsledkem „kreativního“ účetnictví ve vztahu 

k transferovým platbám a alokaci společných nákladů.
476

  

 Přestože se v přísnosti posuzování failing division defence evropská praxe odlišuje 

od té americké, podobnost lze najít v důrazu na alokaci nákladů a transferových plateb pro 

určení finančních potíží společnosti.  

 Důležité na tomto rozhodnutí je, že Komise vzala v úvahu, že skupina Kirch vlastní 

i další společnost, která sice nemá stejný předmět činnosti, ale v jisté formě by do budoucna 

mohla nahradit společnost opouštějící trh. To bylo interpretováno jako téměř „přitěžující 

okolnost“ a důvod pro odmítnutí splnění první podmínky. Naopak pro splnění podmínky 

absence potenciálního kupce nestačí, že se společnost snažila najít kupce části podílu, kon-

krétně musí být připravena klesnout se svým podílem na úroveň 50% i níže.  

 V dalším případě Rewe/Meinl
477

 chtěla skupina Rewe/Billa převzít kontrolu nad 

řetězcem Julius Meinl AG (Meinl). Získáním kontroly nad 341 pobočkami Meinlu by došlo 

                                            
473 Bertelsmann/Kirch/Premiere Bod 75. 
474 Bertelsmann/Kirch/Premiere Bod 76. 
475 Bertelsmann/Kirch/Premiere Bod 76. 
476 Kokkoris, FFD in EU 501. 
477 EK, Rozhodnutí ze dne 03.02.1999, IV/M 1221, Rewe/Meinl. 
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k vytvoření dominantní pozice nebo jejímu posílení na trzích prodeje potravin
478

. Společ-

nost Meinl byl však jen částí skupiny Julius Meinl, která byla oddělena dva roky před 

transakcí. Komise znovu zopakovala, že u failing division defence je kladen vyšší nárok na 

prokázání podmínek uznání.
479

 

 Komise podobně jako v předchozím případě odmítla, že by Meinl opustil trh, pokud 

by nedošlo k převzetí a konstatovala, že se jednalo o čistě manažerské rozhodnutí opustit 

rakouský trh, protože výsledky společnosti nenaplnily očekávání.
480

 Zajímavé je, že Komi-

se vzala při posuzování finančních potíží Meinlu v potaz i restrukturalizaci skupiny, která 

proběhla před transakcí a při které došlo k oddělení ziskovějších a kapitálově zajištěnějších 

částí od těch méně profitujících (což byl i případ Meinlu). Komise výslovně uvedla, že 

pouhý výčet konkurenčních nevýhod vůči ostatním soutěžitelům a doložení současných 

ukazatelů ziskovosti a růstu není dostatečným důkazem pro tvrzení, že společnost nevyhnu-

telně opustí trh.
481

   

 Strany rovněž neprokázaly, že by vedly jednání o prodeji s alternativními kupci ani 

proč taková jednání byla neúspěšná. Proto nebyla splněna ani druhá podmínka Kali & Salz 

testu, která by vylučovala příčinný vztah mezi spojením a narušením hospodářské soutěže. 

Spojení bylo přesto povoleno pod podmínkou přijetí závazků
482

 ve prospěch zachování 

účinné soutěže.
483

  

 Vzhledem k tomu, že samy strany uvedly, že kromě Rewe/Billa by potenciálním 

kupcem mohla být i konkurenční skupina Spar a tudíž by při neprovedení transakce tržní 

podíl Meinlu nepřipadl automaticky skupině Rewe/Billa.
484

, nebyla splněna ani třetí pod-

mínka testu.  

Rozhodnutí ve věci BASF/Eurodiol/Pantochim
485

 mělo zásadní význam pro pojetí 

obrany bankrotující společnosti, neboť v něm byly upraveny podmínky Kali & Salz testu 

V tomto případě společnost BASF AG, celosvětově činný výrobce a distributor chemikálií a 

                                            
478 Jednotlivé trhy: „supermarkets, discount stores, hypermarkets“ 
479 Rewe/Meinl Bod 65.  
480 Rewe/Meinl Bod 65. 
481 Rewe/Meinl Bod 66. 
482 Skupina Rewe/Billa získala pouze 41% namísto 100% poboček Meinlu. 
483 Rewe/Meinl Bod 118. 
484 Rewe/Meinl Bod 67. 
485 EK, Rozhodnutí ze dne 11.07.2001, IV/M 2341, BASF/Eurodiol/Pantochim.  
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chemických výrobků, měl převzít kontrolu nad výrobci chemikálií Pantochim S.A. (Panto-

chim) a Eurodiol S.A. (Eurodiol), kteří patřili do skupiny mateřské společnosti SISAS S.P.A. 

Milano (SISAS).
486

 Přestože v důsledku transakce dosáhl BASF tržního podílu až 70% na 

některých trzích, spojení bylo povoleno, z důvodu špatné finanční situace nabývaných spo-

lečností.
487

 

Pro posouzení ekonomické situace společností byl klíčový fakt, že několik měsíců 

před oznámením spojení byl na společnosti Eurodiol a Pantochim uvalen soudním rozhod-

nutím „před-insolvenční“ režim (concordat judiciaire) a byla jmenována čtveřice komisařů 

(commissaires au suris) pro dohled nad vedením společností. Mateřská společnost SISAS 

byla rovněž v „před-insolvenčním“ řízení.
488

   

V rámci „před-insolvenčního“ řízení soud s přechodnou platností pozastavil splat-

nost dluhů společností. Vzhledem k nedostatku likvidity a velkému množství závazků ne-

mohl být v tomto případě navržen restrukturalizační plán (plan de redressement). Insol-

venční soud proto potvrdil, že by společnosti Eurodiol a Pantochim čekala likvidace, pokud 

by nebyly převzaty společností BASF do konce přechodného „před-insolvenčního“ říze-

ní.
489

 Tímto bylo podle soudu splněno první kritérium Kali & Salz testu.  

Ve splnění druhé podmínky hrál klíčovou roli rovněž insolvenční soud. Výše zmí-

nění komisaři totiž byly v rámci „před-insolvenčního“ řízení pověřeni hledáním možných 

zájemců o koupi obou společností. Kromě společnosti BASF však nikdo jiný nepředložil 

nabídku na převzetí těchto společností. Společnost Sasol Limited Group sice nejprve proje-

vila o akvizici zájem, ale po provedení due diligence v plném rozsahu, transakci odmítla 

především z důvodu vysokých investic do obou společností, které by bylo nutné poté pro-

vést.
490

 Proto Komise shledala, že nebyl k dispozici žádný alternativní kupce.
491

  

Zajímavé bylo posouzení třetího kritéria Kali & Salz testu, neboť Komise v daném 

případě shledala, že BASF by jistě nezískal celý tržní podíl bankrotujících společností, 

kdyby k fúzi nedošlo. Komise uznala, že situace v případě Kali & Salz byla výjimečná, 

                                            
486 BASF/Eurodiol/Pantochim Bod 3-4. 
487 Srov. Kokkoris, FFD in EU 501. 
488 BASF/Eurodiol/Pantochim Bod 5. 
489 BASF/Eurodiol/Pantochim Bod 144. 
490 BASF/Eurodiol/Pantochim Bod 147. 
491 BASF/Eurodiol/Pantochim Bod 146. 
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neboť tržní struktura před transakcí byla duopolní, nástupnická společnost musela tudíž v 

důsledku transakce nabýt tržní podíl té zanikající. Vzhledem k členitější tržní struktuře trhu 

v případě BASF vzala komise jako klíčový fakt, že bez transakce opustí aktiva společností 

Eurodiol a Pantochim trh, což povede ke zhoršení tržních podmínek a tím znevýhodnění 

spotřebitelů.
492

 Předpoklad, že aktiva pravděpodobně opustí trh, byl založen především na 

zvláštní povaze činnosti, kterou Eurodiol a Pantochim prováděly. Provoz chemických tová-

ren byl totiž nejen velmi nákladný, ale představoval i riziko poškození životního prostře-

dí
493

, z čehož se dalo vyvodit, že nelze předpokládat, že by v blízké budoucnosti provozy 

nebo jeho části převzal externí subjekt po případné likvidaci obou společností.
494

 

Komise se podrobně zabývala situací na trhu, pokud by k fúzi nedošlo, a zjistila, že 

uzavření provozů společností Eurodiol a Pantochim by mělo za následek snížení kapacity, 

které by vedlo k redukci nabízeného množství některých výrobků o 10-35%.
495

 Vzhledem k 

neelasticitě poptávky a zmíněnému poklesu kapacit na relevantních trzích se dalo očekávat 

podstatné zvýšení ceny.
496

 Zároveň Komise označila za nepravděpodobné, že by BASF po 

akvizici dosáhla výrazného zvýšení cen. Proto ve výsledku Komise shledala situaci po fúzi 

méně škodlivou pro tržní strukturu, než pokud by k fúzi nedošlo.
497

  

V rozhodnutí Newscorp
498

 se Komise znovu zabývala otázkou failing division de-

fence. V tomto případě společnost Newscorp převzala plnou kontrolu nad společností Stre-

am a ta měla být sloučena s další společností Telepiu.
499

 Jedinou ze zúčastněných společ-

ností, která měla finanční potíže, byla společnost Stream.  

Strany zakládaly tvrzení, že Stream je na pokraji bankrotu, na kalkulaci budoucích 

cash flow. Vzhledem ke zjištění, že mateřská společnost Newscorp se nepotýkala s velkými 

finančními problémy, Komise shledala, že likvidace Stream by byla spíše manažerským 

rozhodnutím než nutností. Věrohodnost tvrzení o splnění prvního kritéria rovněž nepodpo-

                                            
492 BASF/Eurodiol/Pantochim Bod 151. 
493 což vyžadovalo plnění finančně náročných standardů ochrany životního prostředí. 
494 BASF/Eurodiol/Pantochim Bod 155-6. 
495 BASF/Eurodiol/Pantochim Bod 158. 
496 BASF/Eurodiol/Pantochim Bod 159. 
497 BASF/Eurodiol/Pantochim Bod 163. 
498 EK, Rozhodnutí ze dne 02.04.2003, M. 2876, Newscorp/Telepiu. 
499 Newscorp/Telepiu 7-9. 
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řil ani fakt, že strany argument bankrotující společnosti použili poprvé až později v průběhu 

řízení a neuvedly jej při oznámení fúze.
500

  

Komise rovněž shledala, že pro splnění druhého kritéria nestačí, že diskuze o akvi-

zici byly zveřejňovány. Strany se musí aktivně pokusit najít jiné méně protisoutěžní řešení. 

Pro splnění tohoto kritéria rovněž nestačí pouhé prohlášení, že si lze jen těžko představit 

společnost, která by měla synergie dost velké na to, aby pro ní byla akvizice Streamu eko-

nomicky výhodnou.
501

  

Komise nechala otevřeným, jestli bylo splněno třetího kritérium. Vzhledem 

k nesplnění prvních dvou kritérií to ani nebylo nutné.
502

 

Splnění podmínek BASF testu a tedy nedostatek příčinnosti mezi fúzí a narušením 

tržní struktury nebylo prokázáno. Přesto Komise vzala v úvahu riziko, že by Stream opustil 

trh (placené televize). Proto bylo spojení povoleno pod podmínkou přijetí závazků ve pro-

spěch zachování účinné soutěže, jelikož toto varianta představovala výhodnější řešení pro 

spotřebitele, než kdyby Stream opustil trh.
503

 Faktory, které ovlivnily toto rozhodnutí, byly 

především chronické finanční potíže obou fúzujících společností a zvláštní podmínky na 

italském trhu placené televize.
504

  

Stejně jako v případě Rewe/Meinl, bylo spojení tedy povoleno (s podmínkami), 

přestože mohlo vést ke zhoršení tržní struktury a zároveň nebyly splněny kritéria pro failing 

company defence. 

5.3.2 Test kauzality 

Rozhodnutí BASF/Eurodiol/Pantochim tedy přineslo změnu kritérií Kali & Salz tes-

tu. Zatímco první dvě podmínky (společnost na pokraji insolvence a neexistence jiné pro 

soutěž méně nebezpečné alternativy) byly potvrzeny, třetím kritériem se stala otázka, zda-li 

aktiva zanikajících společností při neprovedení spojení opustí trh. Zůstal zachován koncept 

                                            
500 Newscorp/Telepiu 213-215. 
501 Newscorp/Telepiu 216-217 
502 Newscorp/Telepiu 220. 
503 Newscorp/Telepiu 221. 
504 Srov. Kokkoris, FFD in EU 505. 
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„neutrálnosti“, tedy pro akceptaci failing company defence je nutné, aby zhoršení situace na 

trhu bylo menší nebo stejně velké jako při nepovolení fúze.
505

  

Základní argumentace, na níž je založena failing company defence, byla i v jádru 

rozhodnutí, jimiž byly povoleny dvě ze tří „Andersen fúzí“. Disintegrace celosvětové sítě 

společnosti Arthur Andersen po skandálu firmy Enron měla za následek tři samostatné 

fúze mezi DTT/Andersen UK
506

, Ernst and Young/Andersen Germany
507

 a Ernst and 

Young/Andersen France
508

. Přestože žádná ze společností Andersen nebyla ve vážných 

finančních potížích, fúze byly povoleny na základě argumentu nedostatku příčinné souvis-

losti mezi fúzemi a narušením účinné soutěže. V případě DTT/Andersen UK Komise jednak 

shledala, že neexistuje jiná proveditelná alternativa, která by byla méně škodlivá pro soutěž 

než navrhovaná fúze. Jednak by vzhledem k rozpadu celosvětové sítě Andersen i bez fúze 

počet velkých poskytovatelů auditů nevyhnutelně klesl z pěti na čtyři. Proto nebyl nalezen 

příčinný vztah mezi fúzí a narušením soutěže přestože byl trh náchylný ke kolektivní domi-

nanci vzhledem k homogenitě nabízeného produktu, nevelkému růstu, vysokým vstupním 

bariérám, nízké cenové elasticitě a vysoké koncentraci trhu.
509

 

Na podmínkách nevyhnutelného snížení počtu soutěžitelů na trhu a neexistenci mé-

ně škodlivého alternativního řešení postavila Komise své rozhodnutí o povolení i v případě 

Ernst and Young/Andersen France. Komise totiž shledala, že i v případě neprovedení fúze 

by byly možné jen dva scénáře – převzetí celé společnosti jinou společností z velké čtyřky, 

nebo zánik společnosti a převzetí klientů. Ani jedno z těchto řešení však dle názoru Komise 

nebylo méně nebezpečné než navrhované spojení.
510

 

Komise tedy použila argumentaci podobnou failing firm defence, přestože společ-

nosti neměly vážné finanční potíže a ani nebylo další kritérium, že by tržní podíl nevyhnu-

telně připadl nástupnické společnosti. Komise pouze shledala, že situace nenabízela jiné, 

pro tržní strukturu méně škodlivé řešení. Touto argumentací Komise ukázala připravenost 

ve zdůvodněných případech sáhnout k obrácenému a pragmatickému posouzení dopadů 

                                            
505 Srov. Kokkoris, FFD in EU 503. 
506 EK, Rozhodnutí ze dne 01.07.2002, IV/M 2810, DTT/Andersen UK. 
507 EK, Rozhodnutí ze dne 27.08.2002, IV/M 2824, Ernst and Young/Andersen Germany. 
508 EK, Rozhodnutí ze dne 05.09.2002, IV/M 2816, Ernst and Young/Andersen France. 
509 Srov. Baccaro, Failing firm 19. 
510 Srov. Kokkoris, FFD in EU 503. 
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spojení na soutěž. Klíčovým pro toto posouzení byl fakt, že spojení má menší nebo nanej-

výš stejně škodlivý dopad (koncept „neutrálnosti“) na tržní strukturu, než by bylo v situaci, 

kdyby k fúzi nedošlo. Z odůvodnění rozhodnutí není ovšem jasné, jestli tento postoj Komi-

se lze označit jako „zjednodušenou“ failing company defence nebo jako zvláštní test kauza-

lity, resp. neutrálnosti.
511

  

Podobný test kauzality byl použit i v rozhodnutí ve věci Pirellia.
512

 

5.3.3 Rozhodovací praxe za platnosti Nařízení 2004 

Jediný případ za doby platnosti Nařízení 2004, kde failing company defence hrála 

klíčovou roli, byla věc Fiamm
513

. V tomto případě plánovaly společnosti Johnsons Con-

trols a Robert Bosch společně převzít kontrolu nad italským výrobcem autobaterií Fiamm. 

Fúze by na několika trzích vedla k podstatnému bránění účinné hospodářské soutěže vytvo-

řením jednostranných i koordinovaných účinků.  

Komise se detailně zabývala splněním kritérií pro uznání failing company defence. 

Co se první podmínky týče, Komise zjistila, že banky, které měly za společností Fiamm 

pohledávky, považují fúzi za klíčovou pro další „přežití“ společnosti. Některé banky již 

velké části svých pohledávek odepsaly nebo prodaly pod cenou a další se tak chystaly uči-

nit. Společnost uzavřela „Standstill Agreement“, jejíž vypovězení by mělo za jistý následek 

vyhlášení úpadku. Znalec jmenovaný italským soudem potvrdil, že společnost je na pokraji 

zahájení insolvenčního řízení. Komise rovněž zohlednila časové hledisko, neboť vedení 

společnosti hrozilo, že pokud při neprovedení fúze v krátké době nezahájí insolvenční říze-

ní, vznikne mu trestní odpovědnost podle italského práva. Souhrn těchto argumentů pře-

svědčil Komisi, že při neprovedení fúze by byl podnik vytlačen z trhu kvůli finančním těž-

kostem.
514

 

Společnost Fiamm předložila důkazy, že se aktivně pokoušela najít zájemce o koupi 

posledních minimálně pět let. Za tímto účelem si i najala jako poradce společnost JP Mor-

gan. Přestože některé společnosti projevily prvotní zájem, nedošlo později k uzavření žádné 

dohody. Komise uznala i argumentaci stran, že nebylo nutné kontaktovat všechny potenci-

                                            
511 Srov. Baccaro, Failing firm 21. 
512 EK, Rozhodnutí ze dne 20.09.2001., M.2574 Pirellia/Edizione/Olivetti/Telecom. 
513 EK, Rozhodnutí ze dne 10.05.2007, M. 4381, JCI/VB/FIAMM. 
514 JCI/VB/FIAMM Bod 712-721.  
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ální zájemce, jelikož výrazně menší společnosti by nedisponovaly dostatečnými finančními 

prostředky ani silným postavením vůči věřitelským bankám, aby odvrátily likvidaci Fi-

amm. Proto Komise shledala, že se neprokázalo, že by existoval jiný pro soutěž méně ne-

bezpečný kupce.
515

 

Po splnění prvních dvou podmínek Komise posuzovala, jestli v případě neuskuteč-

nění spojení aktiva Fiamm nevyhnutelně opustí trh. Komise shledala, že při neuskutečnění 

spojení by pravděpodobně bylo zahájeno jedno z insolvenčních řízení podle italského prá-

va. Při provedení těchto řízení by se dalo očekávat, že některé části firmy (stroje, výrobní 

linky atd.) budou odděleny a opustí trh a některé ziskovější budou moci pokračovat v čin-

nosti. Aktiva, jež by opouštěla trh, by mohla být získána jinými společnostmi (například i 

menšími soutěžiteli, kteří by neměli prostředky na získání celé společnosti). Z těchto důvo-

dů Komise shledala, že v případě neprovedení fúze by ne všechna aktiva Fiamm opustila 

trh. Proto třetí kritérium nebylo splněno.
516

 

 Přestože nebyly splněny podmínky uznání failing firm defence, Komise zvážila 

faktický dopad spojení na soutěž a shledala, že lze očekávat zhoršení soutěžních podmínek 

ve větší míře v případě povolení fúze, než kdyby fúze nebyla uskutečněna. Nakonec byla 

fúze povolena pod podmínkou přijetí závazků ve prospěch zachování účinné soutěže.
517

  

Podobně jako ve výše popsaných případech Rewe/Meinl a Newscorp bylo tedy spo-

jení povoleno (s podmínkami), přestože mohlo vést ke zhoršení tržní struktury a zároveň 

nebyly splněny kritéria pro failing company defence. 

5.4 Srovnání podmínek uznání obrany bankrotující společnosti v EU a 

USA 

Jak již bylo řečeno, Nařízení neobsahuje žádnou explicitní zmínku o failing company 

defence, přesto lze v textu nalézt ustanovení, které má pro danou problematiku enormní 

význam. Článek 2, odst. 2 stanoví:  

„Spojení, které zásadně nenaruší účinnou hospodářskou soutěž na společném trhu nebo na jeho pod-

statné části, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení, bude prohlášeno za slučitelné 

se společným trhem.“ 

                                            
515 JCI/VB/FIAMM Bod 722-736. 
516 JCI/VB/FIAMM Bod 737-750. 
517 JCI/VB/FIAMM Bod 886 a násl. 
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Toto ustanovení je základem pro použití argumentace absence příčinné souvislosti. 

Problematika failing company defence je pak podrobněji upravena v Pokynech pro 

posuzování horizontálních spojení
518

 pod označením Podnik v úpadku. Možnost použití 

obrany je připuštěna ustanovením článku 89:  

„Komise může rozhodnout, že jinak problematické spojení je slučitelné se společným trhem, i když je 

jednou ze spojujících se stran podnik v úpadku. Základní podmínkou je, aby o zhoršení struktury hospodářské 

soutěže, které následuje po spojení, nebylo možné říci, že bylo způsobeno spojením. Toto by nastalo, kdyby se 

struktura hospodářské soutěže trhu zhoršila přinejmenším stejně, jako když se spojení neuskuteční.„  

Ani v USA není obrana obsažena přímo v klíčových zákonech Sherman Act, Clay-

ton Act ani HSR Act. Stejně jako v EU obsahují detailní úpravu Pokyny DoJ a FTC
519

 pod 

bodem 11. „Úpadek a aktiva jež opouštějí trh“ (Failure and Exiting Assets) stanoví:  

„Bez ohledu na výše popsanou analýzu520 není pravděpodobné, že spojení povede k posílení tržní sí-

ly, v případě, že v důsledku níže popsaného úpadku by aktiva společnosti v úpadku opustila trh. Toto je výji-

mečný případ běžněji se vyskytující okolnosti, že význam společnosti v soutěži je klesající.(…) Pokud by aktiva 

firmy jinak opustila trh, dopad na zákazníky nebude větší, než by byl v případě povolení spojení.“ 

Dalo by se říct, že formulace Pokynů EK je nepatrně širší, když obecně jako zá-

kladní podmínku uvádí souvislost mezi účinkem na soutěž a spojením a nikoli souvislost 

mezi posílením tržní moci a aktivy, které opouštějí trh.  

Jak Pokyny 2004, tak Pokyny DoJ/FTC uvádějí demonstrativní výčet kritérií pro 

uznání obrany. Zatímco Pokyny DoJ/FTC obsahují 4 kritéria, Pokyny EK pouze 3. Vzhle-

dem k obsahové blízkosti prvních dvou kritérií dle Pokynů DoJ/FTC je možné srovnání na 

základě výčtu z Pokynů EK - tedy: 

„Zaprvé, údajný podnik v úpadku by měl být v blízké budoucnosti vytlačen z trhu kvůli finančním 

těžkostem, nepřevezme-li ho jiný podnik. Zadruhé, neexistuje žádná alternativní koupě s menšími škodlivými 

účinky na hospodářskou soutěž než oznámené spojení. Zatřetí, neuskuteční-li se spojení, aktiva podniku v 

úpadku by nevyhnutelně opustila trh.“ 

5.4.1 Podnik by byl vytlačen z trhu 

Podle Pokynů EK bod 90: „údajný podnik v úpadku by měl být v blízké budoucnosti vytlačen 

z trhu kvůli finančním těžkostem, nepřevezme-li ho jiný podnik“. 

                                            
518 této kapitole pro přehlednost dále jen „Pokyny EK“. 
519 v této kapitole pro přehlednost dále jen „Pokyny DoJ/FTC“. 
520 Posouzení relevantních trhů, soutěžitelů, jednostranných i koordinovaných dopadů, bariér vstupu na trh a 

přínosů fúzí.  
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Pokyny DoJ/FTC (bod 11 odst. 2) stanoví první dvě podmínky následovně: údajný 

podnik v úpadku by nebyl v blízké budoucnosti schopen dostát svým závazkům.; nebyl by schopný projít reor-

ganizací podle kapitoly 11 Bankruptcy Act. 

Ve znění první(ch) podmínky(ek) lze na první pohled vidět rozdíl. Zatímco formu-

lace Pokynů je obecnější, tedy zaměřená na opuštění trhu, v USA jsou kritéria konkretizo-

vána. Interpretaci první podmínky nabízí řada rozhodnutí EK, kde se splněním kritéria za-

bývala. Komise vícekrát zopakovala, že blízkost opuštění trhu musí být způsobena akutní-

mi finančními problémy a nesmí se jednat spíše o manažerské rozhodnutí opustit společ-

nost, popř. divizi, která nedostála očekáváním.
521

 Pro dokázání akutního nebezpečí likvida-

ce rovněž nestačí prostý výčet konkurenčních nevýhod vůči ostatním soutěžitelům a dolo-

žení současných ukazatelů ziskovosti a růstu.
522

 Věrohodnost tvrzení stran o potížích rov-

něž nepřispěje, když je tento argument vznesen až v průběhu řízení.
523

 Komise uznala toto 

kritérium za splněné v případě Kali & Salz, kde se zanikající společnost nacházela ve velmi 

obtížné ekonomické situaci vzhledem ke ztrátě odbytišť na trzích zemí východní Evropy a 

propadu tržeb v Německu, dosahovala ztrát a nebyla by schopná dalšího fungování bez 

podpory Treuhand (fond národního majetku bývalé NDR). V jiných případech se interpre-

tace tohoto kritéria velmi přiblížila formulaci těch v USA. Ve věci BASF totiž se společnos-

tí v úpadku již bylo zahájeno „před-insolvenční“ řízení podle belgického práva. V něm byla 

splatnost jejích dluhů pozastavena a vzhledem k nedostatku likvidity a velkému množství 

závazků nemohl v tomto případě být navržen restrukturalizační plán. I podmínka „blízké 

budoucnosti“ byla splněna, neboť soud potvrdil, že likvidace je nevyhnutelná, pokud nedo-

jde k převzetí do konce přechodného před-insolvenčního řízení (v době řízení zbývalo ně-

kolik měsíců do jeho skončení). Podobná argumentace přesvědčila Komisi i ve věci Fi-

amm. Věřitelské banky Fiamm považovaly fúzi za klíčovou pro další „přežití“ společnosti. 

Některé banky již své velké části pohledávek odepsaly nebo prodaly pod cenou a další se 

tak chystaly učinit. Společnost dělila od vyhlášení úpadku jen dočasná dohoda o odložení 

plateb s bankami. 

                                            
521 Srov. výše rozhodnutí Rewe/Meinl. 
522 Srov. výše rozhodnutí Rewe/Meinl. 
523 Srov. výše rozhodnutí Newscorp. 
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Podle americké praxe je pro splnění první podmínky třeba prokázat, že podnik ne-

bude v budoucnu schopen plnit své finanční závazky, společnost tedy stojí na pokraji insol-

vence, neboť nemá již žádný vlastní kapitál, popřípadě není schopná dále splácet své zá-

vazky.
524

 Americké soudy podobně jako EK potvrdily, že propad ziskovosti, nepatrné ztrá-

ty nebo potíže při řízení společnosti samy o sobě nejsou dostatečným indikátorem insol-

vence společnosti, neboť jsou to jevy běžně se v podnikání objevující.
525

 Vážné problémy 

společnosti musí být věrohodně prokázány, na rozdíl od evropské praxe je pravděpodob-

nost úpadku někdy explicitně vyčíslována a měla by dosahovat 75 až 100%. Z evropského 

pohledu je zajímavé, že se v USA dává do souvislosti vážnost finančních problému 

s možnými přínosy z fúze. Společnost v úpadku by totiž neměla získat podstatnou část pří-

nosů z fúze, neboť takový zisk by byl spíše indikátorem, že společnost není v úpadku.
526

  

Formulace prvního kritéria je v Pokynech rozhodovací praxe soutěžních úřadů a 

soudů podobná, na obou stranách Atlantiku se zdůrazňuje, že musí jít o problémy vážného 

charakteru a nikoli jen přechodný pokles. Co se dokazování týče, shledává Komise jako 

přesvědčivé argumenty především nevyhnutelně se blížící insolvenční řízení. Na rozdíl od 

USA, kde insolvenční řízení není zahrnuto přímo mezi podmínkami. Úprava insolvenčního 

řízení se v jednotlivých členských státech EU liší, proto Komise nepoužívá jeden určitý 

vzorec pro posouzení, ale posuzuje situaci případ od případu.
527

  

Druhou podmínkou uznání failing company defence v USA je, že společnost by ne-

byla schopná projít reorganizací podle kapitoly 11 Banktruptcy Code. Přesné podmínky 

jsou upraveny v ustanoveních § 1101-1029 tohoto zákona: Společnost, která zahájí reorga-

nizační řízení, pokračuje ve své činnosti z pravidla pod vedením současného managementu 

a má vypovědět nebo upravit smlouvy, jimiž je vázána, a též upravit podmínky splácení 

svých pohledávek. Důležitou výhodou je, že věřitelé se nemohou po dobu řízení soudně 

domáhat svých pohledávek. Účelem řízení je poskytnout prostor pro navržení reorganizač-

ního plánu, který je poté schvalován soudem. Až v případě, že je reorganizace neprovedi-

telná, je zahájena likvidace podle kapitoly 7 Zákona o bankrotu (§ 701-784).  

                                            
524 Srov. výše rozhodnutí United States vs. Sutter Health. 
525 Srov. výše rozhodnutí United States vs. Bass Brothers Enterprises, 
526 Srov. Kokkoris, FFD under Clayton Act 160. 
527 Srov. výše rozhodnutí BASF, či Fiamm. 
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Klíčové je tedy posouzení, jestli může reorganizační proces pomoci společnosti 

z jejích finančních problémů. V případě „strukturálních“ problémů, nemusí být reorganiza-

ce proveditelná.
528

 Hlavními důkazními prostředky pro toto posouzení je analýza účetních 

závěrek, ale i slyšení hlavních věřitelů. Důležité je zjištění, jaký postup by věřitelé zvolily 

při neprovedení fúze.
529

 Jak bylo popsáno v případech BASF a Fiamm, právě tato zjištění 

vzala především v potaz i Komise při posuzování finančních potíží podniků v těchto přípa-

dech.  

Dalo by se tedy uzavřít, že přestože se úprava na první pohled v tomto bodě liší, 

aplikační praxe se velmi přiblížily. Pokyny DoJ jako podmínku výslovně uvádějí neschop-

nost společnosti projít reorganizaci. Jak již bylo popsáno, takovéto zjištění má zpravidla za 

následek nevyhnutelnou likvidaci společnosti podle kapitoly 7 Zákona o bankrotu. Ačkoli 

Pokyny EK neobsahují podobnou podmínku, v praxi však se tomuto kritériu blíží. Ve 

všech případech, kdy první podmínka byla splněna, totiž společnosti stály na pokraji vyhlá-

šení insolvenčního řízení podle národního práva daného členského státu. Přesné srovnání 

není možné, neboť by vyžadovalo porovnání jednotlivých národních úprav likvidace spo-

lečnosti.  

Dílčí odlišnosti v posuzování tohoto kritéria lze přesto najít. Na rozdíl od evropské 

praxe je v USA totiž pravděpodobnost úpadku společnosti i konkrétně vyčíslovaná a měla 

by dosahovat 75-100%. Více do detailu jdou americké úřady a soudy i v tom ohledu, že 

dávají do souvislosti potíže společnosti na jedné straně a přínosy ze spojení na straně druhé. 

Bylo by spíše indikátorem, že společnost není v úpadku, pokud by měla získat podstatnou 

část z přínosů fúze. Odlišnost by se dala nalézt i v dokazování nevyhnutelnosti likvidace. 

Zatímco EK klade důraz hlavně na výpovědi hlavních věřitelů, úřady v USA se spoléhají i 

na vlastní rozbor účetních závěrek společnosti. 

                                            
528 Pokud například společnost není schopná pokrýt své současné a budoucí provozní náklady ze současných a 

budoucích příjmů. Jak Nejvyšší soud shledal ve věci International Shoe: společnost není schopná dále platit 

své četné pohledávky, její výrobní kapacita byla využívána jen z 15ti % a měla minimum objednávek na nové 

zboží. 
529 OECD, Failing Firm Defence policy roundtable, 2009, dostupný online: 

http://www.oecd.org/dataoecd/16/27/45810821.pdf, str 178, 10.12.2010. 
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5.4.2 Neexistence alternativního řešení 

Druhou podmínkou podle Pokynů EK (bod 90, věta 3.) je, že: „neexistuje žádná alterna-

tivní koupě s menšími škodlivými účinky na hospodářskou soutěž než oznámené spojen“í. 

Pokyny DoJ/FTC (bod 11, odst. 2) stanoví, „že společnost se neúspěšně v dobré víře pokusi-

la vyjednat alternativní nabídku od potenciálního zájemce, v jejíž důsledku by byl hmotný i nehmotný majetek 

zachován na relevantním trhu a jež by zároveň představovala menší nebezpečí pro hospodářskou soutěž než 

navrhovaná akvizice“. 

Evropská aplikační praxe vyžaduje, aby strany doložily, s jakými společnostmi jed-

naly a proč jednání zkrachovala. Rozhodně nestačí, že informace o možném spojení ohla-

šovatelů byla zveřejňována, strany se musí aktivně pokusit nalézt zájemce, i pokud se zdá,  

že neexistuje jiná společnost, která by měla synergie dost velké na to, aby byla akvizice pro 

ni ekonomicky výhodná.
530

 Aktivní snaha ovšem neznamená nutnost kontaktovat všechny 

soutěžitele na relevantním trhu. Komise uznala argumentaci stran, že nebylo nutné kontak-

tovat výrazně menší společnosti, protože ty by nedisponovaly dostatečnými finančními 

prostředky ani silným postavením vůči věřitelským bankám, aby odvrátily likvidaci společ-

nosti.
531

 Důležitou roli zde může hrát i časové hledisko, neboť časový rámec pro hledání 

zájemců může být značně omezen koncem „před-insolvenčního“ řízení podle práva člen-

ských států.  

Praxe v USA,
532

 na rozdíl od té evropské, klade větší důraz na nabízenou cenu. Mi-

nimální cenou se rozumí „likvidační“ cena, tedy maximální cena, kterou by zaplatil zájem-

ce mimo relevantní trh. Problémem ale je, že potenciální kupec podnikající mimo relevant-

ní trh může chtít získat společnost jen za účelem krátkodobého zisku, popř. nabití určitých 

aktiv, což by ve výsledku mohlo vést k situaci pro soutěž nebezpečnější. Proto musí zájem-

ce činný na jiném než relevantním trhu, prokázat svoji připravenost na převzetí. Při hledání 

zájemců by neměla být ani stanovována minimální cena, neboť ta by mohla odradit poten-

ciální zájemce, pokud by byla vyšší než „likvidační“ cena. S tím souvisí i předpoklad, že 

zájemce činný na stejném trhu bude zpravidla ochoten zaplatit vyšší cenu, neboť spolu 

                                            
530 Srov. výše rozhodnutí Newscorp. 
531 Srov. výše rozhodnutí Fiamm. 
532 Rozhodnutí Sutter Health, 130 F. Supp. 2d at 1136, resp. United States v. Diebold, Inc., 369 U.S. 654, 655 

(1962). 
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s podnikem v úpadku získává i „bonus tržní moci“, popř. i bonus možných přínosů.
533

 Prá-

vě vzhledem k omezenému časovému rámci je důležité konstatování soudu, že prosté pro-

jevení zájmu o akvizici nenaplňuje znak alternativní nabídky.
534

  

Toto kritérium je v americké úpravě definováno detailněji a to se odráží i do rozho-

dovací praxe. Úřady a soudy v USA se na rozdíl od EK zaměřují především na cenové hle-

disko a důležitou roli hrají i potenciální zájemci činní mimo relevantní trh. Posouzení EK 

většinou zůstalo v obecnější rovině, problematika výše ceny za bankrotující společnosti 

nebyla řešena v žádném z rozhodnutí Komise. Naopak úřady na obou stranách Atlantiku 

uznaly, že v některých případech není nutné kontaktovat velké množství zájemců. Je totiž 

v zásadě možné vynechat výrazně menší soutěžitele, kteří by evidentně neměli dostatek 

prostředků pro akvizici. 

5.4.3 Aktiva by opustila trh 

Třetí podmínkou podle Pokynů EK (bod 90, věta 4.) je, že: „neuskuteční-li se spojení, 

aktiva podniku v úpadku by nevyhnutelně opustila trh“.  

Jak již bylo zmíněno výše, Pokyny DoJ/FTC uvádějí toto kritérium jako obecnou 

podmínku již v úvodním ustanovení bodu 11 odst. 1 a nikoli jako samostatné kritérium.  

 Z hlediska evropské praxe je důležité poznamenat, že původní třetí kritérium se 

vztahovalo k zisku tržních podílů při neprovedení fúze.
535

 Rozhodnutí BASF změnilo tuto 

podmínku a učinilo ji tak splnitelnou i pro situace, kdy má trh jinou než duopolní strukturu. 

Tato podmínka je těžko splnitelná, neboť i v případě likvidace společnosti mohou být určitá 

aktiva získána a použita jinými subjekty a případně i použita v konkurenčním boji soutěži-

telů s mateřskou společností podniku v úpadku.
536

 I v případě provedení insolvenčního ří-

zení by se podle práva členských států dalo očekávat, že některé části firmy (stroje, výrobní 

linky atd.) budou odděleny a opustí trh a některé profitabilnější budou moci pokračovat v 

činnosti. Aktiva, jež by opouštěla trh, by mohla být získána jinými společnostmi (například 

i menšími soutěžiteli, kteří by neměli prostředky na získání celé společnosti).
537

 Pro splnění 

                                            
533 Srov. Kapitola 5.2.3. 
534 Rozhodnutí Sutter Health. 
535 Srov. výše rozhodnutí Kali und Salz. 
536 Srov. výše rozhodnutí Bertelsmann. 
537 Srov. výše rozhodnutí Fiamm. 
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tohoto kritéria je nutná výjimečná situace na trhu nebo specifická povaha činnosti jako 

v případě BASF. Provoz chemických továren byl totiž nejen velmi nákladný, ale představo-

val i riziko poškození životního prostředí, z čehož se dalo vyvodit, že nelze předpokládat, 

že by v blízké budoucnosti provozy nebo jeho části převzal externí subjekt po případné 

likvidaci obou společností.  

Na tomto kritériu ztroskotala obrana bankrotující společnosti i v případě Fiamm. 

Přestože Komise připustila, že společnost by se při neprovedení spojení nevyhnula likvida-

ci, shledala, že některá aktiva firmy by mohla být získána a využita například menšími sou-

těžiteli, kteří jinak neměli dostatek prostředků na koupi celé společnosti.  

Dalo by se tedy říci, že v praxi je Komisí tato podmínka vykládána velmi přísně a 

může být splněna jen ve specifických případech. Pokyny DoJ/FTC neuvádějí podmínku, že 

aktiva společnosti by opustila trh, jako samostatné kritérium. Ani v rozhodnutích soudů a 

textu pokynů, nelze najít pasáže, kde by byly argumenty stran rozebírány podobně detailně 

jako u Komise. Americké úřady formulují obecný požadavek, že strany by měly předložit 

přesvědčivé důkazy, že nebude více efektivní použít aktiva na daném trhu, než je použít na 

jiném trhu.
538

 

Ve výkladu tohoto kritéria se tedy praxe EK a soutěžních úřadů USA velmi liší. 

Komise vyžaduje velmi přesvědčivé důkazy, že aktiva by při neprovedení spojení opustila 

trh a splnění tohoto kritéria konstatovala jen v případech spojení ve velmi specifických od-

větví. Americká praxe toto kritérium zohledňuje spíše jako jeden z bodů v rámci celkového 

posouzení obrany. 

5.4.4 Failing division defence 

Jak již bylo výše zmíněno, pro praxi je velmi důležitá otázka, je-li možné obranu 

bankrotující společnosti použít i v případě, že subjektem v úpadku je pouze část (divize) 

společnosti. Explicitní úpravu této problematiky najdeme pouze v Pokynech DoJ/FTC, kte-

ré v části 11., odst. 3 stanoví dvě podmínky: „za prvé, při použití pravidel pro alokaci nákladů, která 

odpovídají skutečným hospodářským nákladům, divize má trvale negativní cash flow vypočtené na operativ-

ním základě, a takové negativní cash flow není ekonomicky ospravedlněno výhodami pro společnost jako jsou 

vyšší prodeje nebo zlepšený goodwill; a za druhé vlastník divize se neúspěšně v dobré víře pokusil vyjednat 

                                            
538 OECD, Failing Firm Defence policy roundtable, str. 179. 
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alternativní nabídku od potenciálního zájemce, v jejíž důsledku by byl hmotný i nehmotný majetek zachován 

na relevantním trhu a jež by zároveň představovala menší nebezpečí pro hospodářskou soutěž než navrhova-

ná fúze“. 

 Možnost použití obrany, pokud je jen část podniku v úpadku, potvrdila i aplikační 

praxe se zdůvodněním, že omezení obrany toliko na celou společnost, by znamenalo ome-

zení možnosti podniku prodat aktiva spojená s neprofitující části podniku,
 539

 což by ve 

výsledku hospodářskou soutěž spíše poškodilo než ochránilo.
540

 

 Evropské pojetí failing division defence se od toho amerického velmi odlišuje. Pře-

devším tato problematika není v Pokynech EK vůbec upravena, proto je jediným vodítkem 

rozhodovací praxe. Komise opakovaně konstatovala, že při použití obrany v případě úpad-

ku pouze části podniku je standard pro prokázání chybějící souvislosti mezi spojením a 

narušením hospodářské soutěže mimořádně vysoký. Důvodem pro tento závěr Komise je 

obava, že jinak by každá pro soutěž nebezpečná fúze mohla být ospravedlněna pouhým 

prohlášením prodejce, že bez fúze by jistě došlo k likvidaci dané společnosti.
541

 Komise 

tento závěr zopakovala i ve výše popsaných případech Rewe/Meinl a Newscorp, v nichž 

splnění podmínek uznání failing company defence bylo odmítnuto, ale fúze byly nakonec 

povoleny pod podmínkou přijetí závazků ve prospěch zachování účinné soutěže.  

Pojetí failing division defence tak zůstává na obou stranách Atlantiku rozdílné, při-

čemž výklad úřadů a soudů v USA je výrazně otevřenější vůči této možnosti. Podle někte-

rých autorů však prokázání absence příčinné souvislosti mezi spojením a narušením soutěže 

je možné i v EU, pokud rozhodnutí o ukončení činnosti divize není jen součástí strategic-

kého rozhodnutí vedení společnosti z důvodu nenaplnění očekávání ohledně zisku.
542

 

Podobně tomu je i v případě tzv. flailing firm defence. Přestože pohled úřadů ne 

akceptaci tohoto argumentu nebyl jednotný, v některých případech byl úspěšně použit
543

. 

Jeho podstata byla přenesena i do aktuálního znění Pokynů DoJ/FTC. Pokyny DoJ/FTC 

připouští jako jeden z argumentů pro posouzení fúze, že současný tržní podíl určité firmy 

                                            
539 FTC v. Great Lakes Chem. Corp. , 528 F. Supp. 84, 96 (N.D. Ill. 1981); United States v. Reed Roller Bit 

Co., 274 F. Supp. 573, 584 n.1 (W.D. Okla. 1967). 
540 United States v. Lever Bros. Co., 216 F. Supp. 887, 899 (S.D.N.Y. 1963). 
541 Srov. výše rozhodnutí Bertelsmann. 
542 Srov. Baccaro, Failing firm 15-16. 
543Viz kapitola 5.2.3. 
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přeceňuje nebo nedoceňuje její význam v soutěži. Proto lze vzít při posouzení fúze v úvahu 

současné nebo trvající změny podmínek na trhu.
544

 

V tomto ohledu se evropská praxe odlišuje. Flailing company defence není explicit-

ně zmíněna v Pokynech, ani nebyla formulována v rozhodnutích úřadů a soudů. Určitou 

paralelu lze hledat v rozhodnutích EK, ve kterých byla spojení pod podmínkami povolena, 

ačkoli nebyla splněna kritéria obrany.
545

 Dalo by se říct, že Komise častěji sahá k velmi 

detailní analýze různých variant budoucí situace na trhu, pro přesné posouzení dopadů spo-

jení.
546

 Proto je možné, že v budoucnu se bude dále přibližovat americkému pojetí failing 

company, resp. distressed industry defence za použití detailního srovnání různých variant 

při neprovedení transakce a argumentu absence příčinné souvislosti. 

5.4.4.1 Shrnutí srovnání podmínek pro uznání obrany bankrotující společnosti 

Jak bylo právě popsáno, přestože znění kritérií pro uznání obrany bankrotující spo-

lečnosti je v Pokynech EK a Pokynech DoJ/FTC mírně odlišné, v aplikační praxi se použí-

vaná kritéria velmi podobají. Nejmarkantněji je to viditelné na prvních dvou podmínkách 

(podle Pokynů DoJ/FTC). Neschopnost společnosti úspěšně projít reorganizací sice jako 

kritérium obrany označují jen Pokyny DoJ/FTC, ale i ve všech případech, kdy Komise 

shledala první podmínku (společnost by nevyhnutelně opustila trh) za splněnou, nacházely 

se společnosti na pokraji likvidace a reorganizace podle národních úprav nebyla možná. Pro 

přesnější srovnání by musely být rozebrány úpravy v insolvenčních zákonech členských 

států a amerického Zákona o bankrotu. Mírnou odlišnost lze najít v dokazování finančních 

potíží. Americká úprava je detailnější a zohledňuje i některé další faktory (jako například 

která ze společností bude především profitovat z efficiencies dosažených spojením).  

Obě úpravy vykazují značnou podobnost jak ve formulaci, tak i aplikaci druhého 

kritéria – neexistence jiného méně protisoutěžního řešení. Dílčí odlišnost je možné spatřo-

vat v detailnější úpravě v Pokynech DoJ/FTC a zjištění, že úřady v USA se na rozdíl od EK 

                                            
544 Pokyny DoJ/FTC, část 5.2, odst. 2.  
545 Srov. výše rozhodnutí Rewe/Meinl, Newscopr a Fiamm 
546 Srov. výše rozhodnutí Fiamm, podobná analýza rovněž v rozhodnutí SPS ze dne 10.07.2008 ve věci Ber-

telsmann AG and Sony Corporation of America v Independent Music Publishers and Labels Association (Im-

pala), C-413/06.  
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zaměřují především na cenové hledisko a důležitou roli hrají i potenciální zájemci činní 

mimo relevantní trh. 

Pojetí třetího (podle Pokynů EK), kritéria je naopak odlišné. Zatímco Komise přísně 

vyžaduje prokázání, že aktiva společnosti by bez spojení opustila trh a toto kritérium shle-

dala jako splněné jen ve velmi specifických případech. Americké úřady se k této podmínce 

stavějí benevolentněji, když ji nezkoumají jako samostatnou podmínku, ale spíše jako jedno 

z kritérií při celkovém posouzení obrany. 

Pro praxi je jistě velmi významné odlišné pojetí failing division defence. Jak bylo 

ukázáno, Komise zaujala přísnější postoj, když konstatovala, že v případě bankrotující di-

vize musejí být podmínky splněny obzvláště přesvědčivě. Ačkoli vůči samotné failing divi-

sion defence zaujala Komise velmi zdrženlivý postoj, v některých z těchto případů bylo 

spojení přesto povoleno za přijetí opatření k zachování účinné soutěže.
547

 

Podobně rezervovaný názor zaujala Komise i k otázce distressed industry dcfence. 

Přesto lze najít paralely se základem tohoto argumentu v případech, kdy Komise provedla 

podrobnou analýzu různých scénářů po spojení, resp. povolila spojení na základě argumen-

tu chybějící příčinné souvislosti. Při použití obou těchto argumentů byla totiž zohledněna i 

aktuální situace daného odvětví.  

Přestože na rozdíl od evropské praxe, byla obrana bankrotující společnosti v USA 

úspěšně použita, zůstává tato možnost rovněž spíše výjimečným instrumentem. Ani 

v souvislosti se současnou nepříznivou ekonomickou situací nelze pozorovat výrazný ná-

růst případů použití obrany.  

Dalo by se tedy říci, že reformou kontroly fúzí v EU v roce 2004 došlo 

k teoretickému přiblížení k pojetí obrany v USA. Již samotná explicitní úprava v Pokynech 

EK je citelným posunem. Role obrany v rozhodovací praxi Komise však i nadále zůstává 

velmi okrajová. Komise v dosud jediném rozhodnutí za účinnosti Nařízení 2004, ve kterém 

obrana hrála významnou roli, navázala na přísné posuzování předchozí praxí. V blízké bu-

doucnosti bude v tomto kontextu především zajímavé pozorovat vývoj argumentu absence 

příčinné souvislosti, který, jak se z praxe EK zdá, může najít širší uplatnění v praxi nejen ve 

výjimečných případech, v nichž by mohla být použita obrana bankrotující společnosti. 

                                            
547 Srov. výše rozhodnutí Rewe/Meinl, resp. Newscorp. 
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6 Závěr 

Jak bylo zmíněno, je kontrola fúzí ovlivňována řadou faktorů, v důsledku čehož se 

rozhodovací praxe může odlišovat, ačkoli předpisy jsou velmi podobné. Z evropského po-

hledu bývá v tomto kontextu zmiňována především mnohost cílů EU, z pohledu americké-

ho pak především různá „tvrdost“ v soutěžních politikách jednotlivých vlád USA.
548

 

V širším kontextu lze najít signály pro přibližováni jednotlivých úprav. Zejména pro-

blematika přínosů je v evropském soutěžním právu živoucí téma, což dokazují dva aktuální 

případy fúzí z Velké Británie a Nizozemska, které byly národními soutěžními úřady povo-

leny právě na základě úspěšné efficiency defence.
549

 Tyto rozhodnutí by mohla sloužit jako 

vhodný příklad pro EK.
550

  

Dalším důvodem, proč by se dalo očekávat, že v budoucnu bude docházet k dalšímu 

přibližování, jsou nadstátní iniciativy, které si daly za cíl dosáhnout vyšší konvergence sou-

těžního práva v různých jurisdikcích. Snahy o vytvoření mezinárodního soutěžního úřadu 

v rámci WTO sice ztroskotaly, ale členské státy International Competition Network (ICN) 

se snaží o zvýšení úrovně konvergence
551 

národních úprav.
552

 V rámci ICN má být formou 

tzv. Guideline Work Book kromě jiných témat zpracována i problematika efficiencies.
553

 

Na snahách o přiblížení národních úprav v rámci ICN se také aktivně účastní soutěžní úřa-

dy z USA i EU a považují tento úkol za velmi podstatný.
554

 ICN by se v budoucnu mohla 

stát platformou, která přispěje k dalšímu přiblížení interpretace efficiencies v EU a USA. 

I tématu obrany bankrotující společnosti se dostalo pozornosti v mezinárodním měřít-

ku. Na poli OECD byla ve formě konferencí konzultována úprava failing firm defence v 

členských státech OECD. Na první konferenci (policy rountable) na toto téma z roku 1996 

                                            
548 Srov. blíže např. Jacobson/Walsh, Meger Control in an Obama administrativ, The Treshold, volume IX, 

Number 1, Fall 2008, dostupné online: http://www.wsgr.com/PDFSearch/jacobson1108.pdf, 17.12.2010.. 
549 Srov. Kokkoris, Efficiencies 581 a násl. 
550 Obecně k potřebe efficiency defencev globalizovaném světě srov. Izkovitz/Meiklejohn, Efficiency Defence 

53. 
551 Především formou tzv. Guideline Work Book. Jedná se výlučně o „soft law“. 
552 Srov. Drexl, Fúze 59 a násl. 
553 Srov. Drexl, Fúze 60. 
554 Srov. Almunia, New Transatlantic Trends in Competition Policy, Řeč u příležitosti konference Friends of 

Europe , Brusel, 10.06.2010, 3 a násl, 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/305&format=HTML&aged=0&lang 

uage=EN&guiLanguage=en, 20.11.2010. 
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navázala konference v roce 2009. Jedním z hlavních témat diskuze byla otázka, jestli nedo-

jde k uvolnění posuzovaní praxe obrany vzhledem v nepříznivé ekonomické situaci a to 

především ve vztahu k finančnímu sektoru.
555

 Jak zástupci Komise tak i soutěžních úřadů 

z USA se ale vyjádřili, že ani v době ekonomické krize by nemělo dojít k uvolnění posuzo-

vání failing company defence a spojení, jež nesplňují kritéria obrany, by měla být zakázána 

ze stejných důvodů jako v období hospodářské konjunktury.
556

  

 

Co se dalšího vývoje kontroly spojování podniků v EU a rozvoje tzv. more economic 

approach týče, bude v blízké budoucnosti především zajímavé sledovat spojení povolovaná 

za přijetí opatření k zachování účinné soutěže. Jak failing company defence a v tradičním 

evropském pojetí i efficiency defence mohou totiž v plné podobě být uplatňovány až 

v případě, že spojení vede v podstatnému narušení hospodářské soutěže. Počet spojení, kte-

ré byly Komisí prohlášené za neslučitelné se společným trhem ale v posledních letech pod-

statně klesl.
557

 Naopak se výrazně zvýšil počet povolených spojení za přijetí opatření. To ve 

výsledku zmenšuje prostor pro použití obou argumentů. Další přibližování pojetí zvyšování 

efektivity a bankrotujících společností je tedy možné očekávat skrze více ekonomické po-

suzování spojení především ve formě přijímaných opatření a používaného argumentu chy-

bějící příčinné souvislosti. 

                                            
555

 v tomto ohledu OECD navazuje na konference z let minulých, především: Enhancing the Role of Compe-

tition in the Regulation of Banks (1998), Mergers in Financial Services (2000), Competition and Financial 

Markets (2009), Exit Strategies (forthcoming 2010). 
556 OECD, Failing Firm Defence policy roundtable, str. 182 -187. 
557 Statistika rozhodnutí EK od roku 1990 dostupná online: 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/statistics.pdf, 20.12.2010. 
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Abstrakt 

Cílem této práce je porovnat posuzování spojování soutěžitelů v EU a USA ve vzta-

hu k problematice přínosů fúzí a obrany bankrotující společnosti – dvou argumentů, s je-

jichž 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 fakto-

ry, především některé ekonomické teorie soutěžního práva, hospodářské důvody fúzí i poli-

tická 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 použi-

tí failing company defence v obou jurisdikcích velmi podobají, přičemž jsou obecně detail-

něji 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 spo-

jením 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 
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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. 
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Abstract 

A comparison of merger control in the EU and the USA focusing on efficiency 

defence and failing company defence  

This paper compares the interpretation of efficiency defence and failing company 

defence in horizontal mergers in the EU and the USA. The arguments for each were first 

introduced in the decisional practice of US antitrust authorities and then included in the 

Merger Guidelines. Over the years both types of defence have been used in US antitrust 

law. Harsh criticism of the prohibition of several mergers at the beginning of the 21
st
 cen-

tury led to the reform of European merger control. Among other things, the reforms intro-

duced efficiency defence and failing company defence.  

Given the complexity of competition law and the many factors that influence it, 

several background issues must first be analyzed, such as basic economic theories of com-

petition law, the economic grounds for mergers and the political background. After com-

paring the relevant written law, the case law regarding efficiency defence and failing com-

pany defence in both jurisdictions is described. In this way the developments of the doc-

trines are clearly visible. Subsequently the current situation is described by comparing the 

requirements set by written law and their interpretation by decisional practice. 

It was found that the theoretical approximation to the US practice of efficiency de-

fence was only partly confirmed in recent cases decided by the Commission. The Commis-

sion was especially reluctant to accept the parties’ arguments in horizontal mergers, al-

though economic arguments are more often used. 

It was found that in practice the requirements for failing company defence are simi-

lar in both jurisdictions, but are generally more detailed in the US Guidelines. The deci-

sional practice of US antitrust authorities diverges from European practice in the important 

questions of failing division defence and distressed industry defence. The Commission as-

sesses these arguments more strictly and sceptically. While the attitude to failing company 

defence is sceptical, the “lack of causality” argument, especially in connection with reme-

dies, is used more frequently.  
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Given the decreasing number of mergers prohibited by the Commission, there is lit-

tle room for the application of both arguments. It is therefore interesting to observe the fur-

ther application of the “lack of causality” argument and the use of remedies in the Commis-

sion’s decisional practice. 
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A comparison of merger control in the EU and the USA focusing on efficiency defence and 
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