
Resumé  

            

Vliv současné hospodářské krize na kontrolu spojování soutěžitelů v EU
            
           
 Cílem této práce je zanalyzovat vliv současné hospodářské krize na kontrolu spojování 
soutěžitelů v EU. V rámci úvodu je zaujata hypotéza, že hospodářská krize měla výrazný 
dopad na kontrolu spojování soutěžitelů.       
           
 Samotný obsah práce se skládá ze šesti kapitol, přičemž každá z nich se zabývá 
jednotlivými aspekty výše uvedeného tématu.       
            
 Kapitola první je úvodní a definuje základní terminologii užívanou v práci. Je 
rozdělena do dvou částí. První část popisuje předkrizovou právní úpravu kontroly spojování 
soutěžitelů v EU. Část druhá se zabývá hlavními předkrizovými teoretickými přístupy ke 
kontrole spojování v EU.         
           
 Kapitola druhá je věnována vzniku a vývoji současné hospodářské krize, rozličným 
regulatorním opatřením vůči ní a zároveň i jednotnému postupu členských států EU při řešení 
následků hospodářské krize. Kapitola je složena ze sedmi částí, poslední část je zacílena na 
komparaci současné situace v EU s historickým příkladem vynucování soutěžního práva v 
období krizí v USA.          
           
 Kapitola třetí je zaměřena na dopad hospodářská krize na právní úpravu kontroly 
spojování soutěžitelů a na rozhodovací praxi Evropské komise. Je rozdělena do devíti částí a 
poskytuje náhled na konzistenci v principech a flexibilitu v procedurálních aspektech v oblasti 
kontroly spojování soutěžitelů v EU v průběhu současné hospodářské krize. Tato kapitola také 
analyzuje specifické otázky, které jsou vysoce relevantní v období krize, jako je problematika 
too big to fail, failing firm defence a otázka záchranných znárodňování.   
            
           
 Kapitola čtvrtá popisuje vliv současné hospodářské krize na kontrolu spojování 
soutěžitelů ve vybraných státech EU – Velké Británii, České republice a Německu. 
Prostřednictvím komparace je ilustrováno, jak různá regulatorní opatření vůči hospodářské 
krizi mohou ovlivnit kontrolu spojování a tržní strukturu.     
            
 Kapitola pátá prozkoumává dostupná statistická data ohledně kontroly spojování a 
dochází k závěru, že ačkoli se uskutečňuje méně spojování než v předkrizovém období, je 
struktura rozhodování Evropské komise stále stejná.     
            
 V kapitole šesté jsou učiněny závěry. Úvodní hypotéza nebyla potvrzena. I přestože 
úspěšné řešení obtíží spojených s hospodářskou krizí vyžadovalo rychlý a pružný přístup, 



zůstaly základní principy nezměněné a současná hospodářská krize neměla podstatný vliv na 
kontrolu spojování soutěžitelů v EU.  


