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Úvod          

           

Tato diplomová práce si klade za cíl popsat působení současné hospodářské 

krize na politiku a právo kontroly spojování soutěţitelů v EU. Kontrola spojování 

soutěţitelů a péče o strukturu trhu jsou v pojetí této práce chápány jako spojité nádoby. 

Je-li sama existence systému kontroly spojování soutěţitelů chápána představiteli 

Komise jako účinné odstrašení neţádoucích spojování
1
, pak je souvislost panujícího 

teoretického paradigmatu v rozhodování Komise s očekávatelným přístupem ke 

kontrole spojování více neţ zřejmá. Práce je vedena snahou o zachycení kontroly 

spojování v širší perspektivě převládajících soutěţně-právních a soutěţně-politických 

tendencí v Evropské unii. Vyhodnocení určitého širšího záběru dopadů krize do 

evropského antitrustu a zároveň předchozí nastínění předkrizové právní teorie a úpravy 

se jeví jako nanejvýš vhodné a uţitečné pro usnadnění vyvození relevantních závěrů 

v oblasti kontroly spojování soutěţitelů v EU. Tato práce se tak od jiných podobných 

prací na zvolené téma liší ambicí podat v českém akademickém prostředí ucelenou 

informaci o tématu, jeţ bude plně zasazená do relevantního kontextu.   

            

 Jako základní hypotéza této práce, která bude v závěru potvrzena nebo 

vyvrácena, je stanoveno, ţe hospodářská krize měla podstatný vliv na doktrínu a výkon 

kontroly spojování soutěţitelů a na rozhodovací praxi Evropské komise.   

       

V systematice této práce jsou v první kapitole krátce popsány základní aspekty 

právní úpravy kontroly spojování soutěţitelů, jako jsou například povinná notifikace 

spojení Komisi před jeho uskutečněním nebo rozsah působnosti Nařízení o kontrole 

spojování, jejichţ znalost hraje zásadní roli pro orientaci v pozdějších částech práce. 

Dále jsou zachycena fundamentální teoretická paradigmata v předkrizové úpravě 

kontroly spojování soutěţitelů. Zejména otázka teoretických sporů o úloze kontroly 

spojování soutěţitelů hraje zásadní roli pro to, aby bylo moţné adekvátně srovnat 

případné krizové změny. Ve druhé kapitole je popsán vznik a vývoj hospodářské krize a 

                                                 

 

1
 Almunia, J.: EU merger control has come of age. Brussels, March 10, 2011, str. 3  
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poskytnut náhled na průběh snah o řešení jejích dopadů. Zároveň je zde podroben 

zkoumání vliv krize na urychlení evropských integračních procesů a současné a budoucí 

fungování finančních institucí, jakoţto faktorů významně ovlivňujících politiku 

kontroly spojování soutěţitelů. V neposlední řadě přináší, na základě historické 

komparace s působením krizových období na americký antitrust, poučení ve formě 

 identifikace rizik pramenících z neadekvátní soutěţněprávní regulace. Následující 

kapitola je zacílena na analýzu vlivu hospodářské krize na rozhodovací praxi Evropské 

komise, problematiku too big to fail soutěţitelů, failing firm defence a znárodňování 

jakoţto záchranného a protikrizového opatření. Tato část plně navazuje na zjištění 

předchozích kapitol a uţívá pojmový a teoretický aparát zde představený. Jako 

kontrastní příklad v otázce kontroly spojování jsou zvoleny případy některých 

členských států EU, konkrétně Velké Británie, Německa a České republiky. Následuje 

vyhodnocení dostupných statistických údajů a samotný závěr.    

            

 Jako zdrojů pro moţné vyvození závěru je uţíváno zejména soft law, ve formě 

Nařízení, Pokynů a Oznámení. Dále komentáře a projevy představitelů Komise a 

Generálního Ředitelství pro soutěţ, v omezené míře i judikatura. Ve srovnávacích 

částech je uţito obdobných pramenů na národní úrovni. V neposlední řadě práce 

vyuţívá i právní literatury, ať uţ ve formě monografií (pro podporu a ilustraci dobře 

zakotvených principů kontroly spojování) či článků (aktuálně komentující současnou 

situaci).           

             

1 Kontrola spojování soutěžitelů       

1.1 Právní úprava kontroly spojování soutěžitelů v EU   

            

Na úvod práce je nutné se alespoň v krátkosti věnovat problematice právní 

úpravy kontroly spojování soutěţitelů v EU.      

           

 Na základě modernizačního nařízení 1/2003 se vynucování článků 101 a 102 

Smlouvy o Fungování Evropské Unie (SFEU) dělí mezi Evropskou komisi a národní 

soutěţní úřady jednotlivých členských států, případně národní soudy. V oblasti veřejné 
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podpory a kontroly spojování soutěţitelů, jeţ spadá pod Nařízení o kontrole spojování 

podniků, má ovšem Komise výhradní působnost.      

           

 Právní úprava kontroly spojování soutěţitelů v Evropské unii je obsaţena 

v Nařízení Rady (ES) č. 139/2004  o kontrole spojování podniků (dále jen „Nařízení o 

kontrole spojování―) a Nařízení Komise (ES) č. 802/2004. Transakce musí být ještě 

před svým uskutečněním oznámena Komisi
2
, pokud dochází ke vzniku spojení ve 

smyslu Nařízení o spojování
3
, ať uţ k němu dochází na základě fúze dvou či více 

původně nezávislých podniků, nebo v důsledku získání přímé nebo nepřímé kontroly 

nad podnikem jednou či více osobami jiţ kontrolujícími nejméně jeden podnik. Jedním 

z definičních znaků spojení je i změna kontroly
4
, při které je pod pojmem kontrola 

chápána moţnost rozhodujícího vlivu v určitém podniku
5
, zejména pak v podobě 

vlastnického práva k celému nebo části podniku anebo právy nebo smlouvami, 

poskytujícími rozhodující vliv na sloţení, hlasování nebo rozhodování orgánů podniku. 

Další nezbytnou podmínkou povinné notifikace je, ţe se jedná o spojení s významem 

pro celé Společenství
6
. Pro správné posouzení této podmínky jsou určena následující 

kritéria: celkový celosvětový obrat všech dotčených podniků přesahuje 5 miliard EUR a 

celkový obrat kaţdého z nejméně dvou dotčených podniků v rámci celého Společenství 

přesahuje 250 milionů EUR
7
.         

          

 K těmto základním kritériím dále přistupují kritéria doplňková, která se uplatní 

v případech spojení, která nedosahují hodnot stanovených v základních kritériích
8
. Aţ 

v případech, kdy nejsou naplněna ani tato doplňková kritéria, spadá kontrola spojení do 

působnosti národních regulátorů. Tato doplňková kritéria jsou celkem čtyři. Prvním je 

skutečnost, ţe celkový celosvětový obrat všech dotčených podniků přesahuje 2,5 

miliard EUR
9
. Druhé kritérium je naplněno, pokud celkový obrat v rámci Společenství 

                                                 

 

2
 Nařízení o kontrole spojování, čl. 4, odst. 1 

3 
Tamtéţ, čl. 3, odst. 1 

4 
Tamtéţ, čl. 3, odst. 1 

5 
Tamtéţ, čl. 3, odst. 2 

6 
Tamtéţ, čl. 1, odst. 1 

7 
Tamtéţ, čl. 1, odst. 2 

8 
Tamtéţ, čl. 1, odst. 3 

9 
Tamtéţ, čl. 1, odst. 3, písm. a 
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kaţdého z nejméně dvou dotčených podniků přesahuje 100 milionů EUR
10

. Třetím je 

fakt, ţe v kaţdém z nejméně tří členských států celkový obrat všech dotčených podniků 

přesahuje 100 milionů EUR
11

, anebo, a to je posledním hlediskem, v kaţdém z nejméně 

tří členských států převyšuje celkový obrat kaţdého z nejméně dvou dotčených podniků 

25 milionů EUR
12

.           

          

 K základním a doplňkovým kritériím ovšem přistupuje navíc i takzvané 

„pravidlo dvou třetin― („two-thirds rule―). To stanoví, ţe i spojení naplňující kterákoli 

z výše zmíněných kritérií, ve kterém ale současně některý z dotčených podniků dosáhne 

v jednom a témţ členském státě více neţ dvou třetin svého celkového obratu v rámci 

celého Společenství, bude podléhat povinné notifikaci dotčenému národnímu 

soutěţnímu úřadu namísto Evropské komisi.       

           

 Určitá legislativní předvídavost autorů Nařízení o kontrole spojování se projevila 

v zakotvení specifických instrumentů pro posílení flexibility evropské kontroly 

spojování podniků, a to ještě před vypuknutím krize. Těmito nástroji jsou tři výjimky, 

jakési negativní definice spojení soutěţitelů, určující kdy spojení podléhající Nařízení 

výslovně nevzniká. Společným jmenovatelem těchto výjimek je fakt, ţe mohou znatelně 

ulehčit různé záchranné a krizové operace, coţ je vlastnost nabývající na důleţitosti 

zejména v průběhu ekonomické krize.
13

       

          

 Procedurálně se řízení o povolení oznámeného spojení dělí na Fázi I a Fázi II. 

Fáze I představuje epizodu úvodního šetření Komise, která můţe vyústit v povolení 

spojení, povolení spojení se závazky nebo, v případě panování závaţných obav 

z narušení soutěţe, přechod do následné Fáze II. Během té dochází k důkladnému a 

hloubkovému šetření, po kterém následuje rozhodnutí o povolení spojení, s nebo bez 

závazků, nebo alternativně zákaz uskutečnit spojení.
14

     

          

                                                 

 

10 
Tamtéţ, čl. 1, odst. 3, písm. d 

11 
Tamtéţ, čl. 1, odst. 3, písm. b 

12 
Tamtéţ, čl. 1, odst. 3, písm. c 

13 
Munková J., Svoboda P., Kindl, J.: Soutěţní právo. 1. Vydání, Praha: C.H. Beck, 2006, str.289 

14
 Whish, R.: Competition Law. 6th Edition, New York: Oxford University Press, 2005, str. 846  
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 V rámci Evropské unie je významným usnadněním a omezením 

administrativních překáţek spojených s povinným oznámením spojení jednotlivým 

národním soutěţním úřadům institut „jednorázového odbavení― („one-stop-shop―), 

který umoţňuje na základě principu subsidiarity přezkoumávat transakce spadající pod 

úpravu Nařízení o kontrole spojování pouze na úrovni Evropské komise.
15

  

           

 Pro další optimalizaci přezkumu vhodným antitrustovým regulátorem mohou být 

spojení s významným přeshraničním dopadem, která ovšem podle běţných kritérií 

Nařízení o kontrole spojování náleţí do jurisdikce národních soutěţních úřadů, 

převedena do působnosti Komise. Naopak spojení, která podle běţných kritérií Nařízení 

spadají do působnosti Komise, avšak mají zejména významný národní nebo regionální 

dopad, mohou být převedena do působnosti národních soutěţních úřadů.
16

   

             

1.2 Teoretická paradigmata v kontrole spojování soutěžitelů 

1.2.1 Teorie soutěžní regulace        

  

Pro adekvátní identifikaci rizik pramenících ze světové ekonomické krize je 

nutné nejprve v krátkosti zachytit základní přístupy k úpravě ochrany hospodářské 

soutěţe, spolu s jejich pozitivními i negativními dopady do rozhodovací praxe 

soutěţních úřadů a do rozhodování soutěţitelů o uskutečnění spojení. Následné pasáţe 

jsou věnovány sumarizaci toho, jak se jednotlivá teoretická východiska v průběhu 

vývoje zachytila v rozhodování Evropské komise, coţ umoţňuje lépe vyhodnotit 

převaţující soutěţněprávní doktrínu a její dopad do samotného výkonu v oblasti 

kontroly spojování soutěţitelů v současnosti.       

          

 Existují dvě základní teoretická východiska k soutěţní regulaci. V případě obou 

je moţné uţít předběţnou i následnou kontrolu posuzování a důkazní břemeno můţe 

nést jak soutěţní úřad, tak i soutěţitel. Ostatní přístupy jako přístup multidimenzionální 

                                                 

 

15
 Nařízení o kontrole spojování, preambule bod 8 

16
 Předloha

 
sdělení

 
komise o postupování případů pokud jde o spojování podniků (2005/C 56/02) 
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či balancing weight approach jsou pak jen rozšířením těchto dvou základních.
17

   

           

 Tím prvním východiskem jsou zákazy „automatické―, zákazy „jako takové―, 

normativní přístup – tzv. zákazy per se. Za výhody tohoto přístupu se povaţují větší 

právní jistota, niţší důkazní náročnost, či vyloučení svévolnosti. Mezi nepochybné 

nevýhody pak patří schematismus a formalismus rozhodování, nemoţnost zohlednit 

soutěţně-právně relevantní aspekty konkrétní kauzy. Tuto metodu je vhodné pouţít 

zejména na chování, které je evidentně a za všech okolností vţdy nebo téměř vţdy 

proti-soutěţní. Pod tuto oblast můţeme zahrnout například „hard-core kartely― – cenová 

ujednání či dohody o rozdělení trhu. V současnosti dochází k nepopiratelnému posunu 

v rozhodovací praxi soudů i regulátorů od striktních per-se zákazů, směrem k mnohem 

flexibilnější rule of reason. Metodu per-se zákazů je vhodné uplatnit zejména 

v situacích, kdy dosavadní historická zkušenost a závěry ekonomické teorie poskytují 

přesvědčivé důkazy o jednoznačné škodlivosti daného soutěţního projevu.   

          

 Druhým přístupem k regulaci je „ekonomický přístup―, podmíněné zákazy na 

základě analytických studií, jeţ zhodnocují konkrétní okolnosti jednotlivého případu a 

vzájemně poměřují předpokládané pozitivní i negativní dopady zvaţovaného spojení – 

tzv. rule of reason. Tato metoda, jeţ je ve své postatě výrazně kasuističtější neţ metoda 

per-se, rozšiřuje moţnost správního uváţení regulátora a zvyšuje moţnost 

individualizace posuzování. V případě kontroly spojování soutěţitelů je vhodné uplatnit 

právě tuto metodu, neboť je problém věrohodně identifikovat, zda a v jakém rozsahu 

dané spojení přinese ohroţení soutěţe. Více ekonomický přístup („more economic 

approach―) a ad hoc přístup s sebou ovšem přináší i zmenšení právní jistoty ohledně 

budoucího rozhodování regulátora.        

          

 Optimálním způsobem regulace je pak podřízení spojení, jeţ jsou potencionálně 

způsobilé způsobit narušení soutěţe, pod per-se zákaz, s moţností udělení výjimky, kdy 

                                                 

 

17 
Bejček, J.: Soutěţní Politika a Fúze v Evropském Kontextu. 1. Vydání, Brno: Masarykova univerzita, 

2010, str. 121 
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důkazní břemeno ponese soutěţitel.        

             

1.2.2 Teoretické přístupy k regulaci spojování soutěžitelů   

           

Základním smyslem a funkcí kontroly spojování soutěţitelů je tzv. ex ante 

regulace, která spočívá v do delší perspektivy orientované prevenci, jeţ se soustředí 

zejména na udrţení optimální struktury trhu. Za optimální strukturu trhu je moţné 

povaţovat takovou, která je efektivní, tedy taková, jeţ je charakterizována mnohostí 

soutěţitelů, aktivním konkurenčním chováním a vzájemným soutěţním tlakem.   

           

 Se zdravým skepticismem je třeba podotknout, ţe posuzování dopadu fúzí, 

akvizic a jiných spojení soutěţitelů do hospodářství, hraničí s prognostikou a má v sobě 

inherentně inkorporovanou nejistotu. Tato vědecká neurčitost ohledně budoucího 

vývoje je částečně překonatelná presumpcí ekonomických a antitrustových hypotéz, 

které jsou ovšem jen obtíţně falsifikovatelné. Historicky se tak v souvislosti se zaujetím 

specifické hypotézy etablovala řada soutěţně-právních a soutěţně-ekonomických teorií, 

z nichţ nejvýznamnější jsou teorie chicagská neoliberální, harvardská strukturální a 

freiburgská ordo-liberální.          

            

 Tradiční chicagský přístup vycházející z děl klasiků Chicagské školy ekonomie 

odmítá veřejnoprávní zásahy do volné trţní soutěţe za účelem zachování ideální trţní 

struktury. Představitelé této školy tvrdí, ţe jsou takovéto zásahy na jedné straně 

nadbytečné, kdyţ při splnění předpokladů modelu dokonalé konkurence si volná ruka 

trhu sama nejlépe zoptimalizuje trţní strukturu prostřednictvím určitého soutěţního 

darwinismu, kdy jsou neefektivní soutěţitelé vytlačeni z trhu efektivními konkurenty. 

Dlouhodobě neefektivní jednání soutěţitele, a to i takového, který bude na trhu mít 

dominantní postavení, je podle této teorie nemoţné, neboť by, za předpokladu 

minimálních nákladů vstupu na trh, došlo k jeho postupnému vytlačení efektivnějšími 

podniky, kteří by se snaţili maximalizovat zisk z nově se objevivších podnikatelských 
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příleţitostí.
18

           

           

 Post-chicagský teoretický přístup se vůči regulatornímu intervencionismu staví 

shovívavěji neţ klasický chicagský a uvádí se, ţe právě post-chicagský přístup se 

v analýzách Komise z poslední let odráţí nejzřetelněji.
19

     

           

 Strukturalistický přístup reprezentovaný zejména freiburgskou ordoliberální 

školou a harvardskou školou se svým S-C-P paradigmatem je skeptický k obětování 

efektivní trţní struktury za přísliby soutěţitelů a tvrzené přínosy spojení, jeţ mohou mít 

často spíše hypotetický charakter. Vynucování těchto závazků se navíc v budoucnosti 

můţe ukázat být sloţitě uskutečnitelné. Ideje tohoto myšlenkového směru nejlépe 

vystihuje citát významného ordoliberála Franze Böhma, ţe je právě soutěţ tím 

nejlepším přítelem spotřebitele.
20

         

          

 V evropském soutěţním právu se dlouhodoběji odehrává střet dvou zásadních 

teoretických koncepcí. A to systémově teoretického přístupu, který vychází ze 

strukturalistického přístupu freiburgské ordoliberální školy, a přístupu zdůrazňujícím 

více ekonomické analýzy, který se více opírá o poznatky chicagské školy s optimismem 

vůči efektivním autoregulačním řešením volného trhu. Jinými slovy vyjádřeno se jedná 

o rozdíl v regulatorním akcentování buď na straně jedné efektivnosti, resp. „přínosů― 

(„efficiencies―), které ale nemohou být stoprocentně garantované, a spotřebitelského 

blahobytu, které jsou teoreticky obhajované chicagskou školou. Anebo na straně druhé 

dlouhodobých parametrických podmínek a moţnosti střetávání konkurentů na trhu, jeţ 

je vyzdvihovaný ordoliberální freiburgskou školou.      

          

 Otázkou pro budoucnost kontroly spojování soutěţitelů v EU zůstává, zda 

                                                 

 

18 
Šmejkal, V.: Současná krize a soutěţní politika EU. Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české 

ekonomiky, Working Paper č. 03/2009, červen 2009,  

str. 22 
19

 Tamtéţ, str. 25  
20

 Bejček, J.: Soutěţní Politika a Fúze v Evropském Kontextu. 1. Vydání, Brno: Masarykova univerzita, 

2010, str. 160 
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současná krize posílí pozice ordoliberální nebo chicagské školy.    

  

1.2.3 Zavedení více ekonomického přístupu v EU     

          

Tomáš Richter při glosování přístupu evropské právní vědy k ekonomické 

analýze práva zmiňuje Cootera s Ulenem, kteří prohlásili, ţe na otázku, jak asi budou 

lidé reagovat na právní pravidla, odpovídali právníci aţ do šedesátých let minulého 

století v principu stejně jako v roce 60 př.n.l. – tedy intuicí a nesystematickými odkazy 

na jakákoli dostupná fakta. K tomu Richter dodává, ţe sarkastický komentátor by mohl 

poznamenat, ţe tuzemští právotvůrci tak postupují dodnes.
21

    

           

 Tuto poznámku ale nelze vztáhnout na právo ochrany hospodářské soutěţe, které 

patří mezi právní odvětví nejvíce ekonomií indoktrinovaná, a to se všemi pozitivy i 

negativy, jeţ jsou s touto skutečností spojená.  Tato fakta je moţné vyjádřit i poukazem 

na personální sloţení Generálního ředitelství pro soutěţ, které mimo samotného 

Hlavního Ekonoma a jeho týmu, zaměstnává přibliţně jednoho ekonoma na kaţdé dva 

právníky. Ještě v 90. letech byl tento poměr jedna ku sedmi.
22

     

          

 Prvotními impulsy pro zavedení více ekonomického přístupu se stala rozhodnutí 

Evropského soudního dvora, resp. Soudu prvého stupně. V důsledku těchto judikátů se 

v rozhodovací praxi Komise začalo objevovat pouţívání ekonomických analýz v zájmu 

vyšší spravedlnosti v konkrétním případě. Tato ad hoc spravedlnost je ovšem 

simultánně vykoupena niţší právní jistotou pro futuro. Navíc se vzrůstajícím uţíváním 

ekonomických analýz přímo úměrně zvyšují i náklady na dosaţení daného rozhodnutí.  

          

 Určitou skepsi vůči ekonomizujícímu přístupu vyjadřuje i Robert Bork, kdyţ 

tvrdí, ţe: „Ekonomové, stejně jako jiní lidé, měří, co se měřit dá a zapomínají na to, co 

                                                 

 

21
 Richter, T.: Insolvenční právo. 1. Vydání, Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 30 

22
 Almunia, J.: The past and the future of merger control in the EU. Global Competition Review’s 

conference, Brussels, September 28, 2010, str. 3 
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se měřit nedá, ačkoliv to můţe být mnohem důleţitější, neţ to, co se měří.“
23

 

Předsudečnost normativního (typového), tedy čistě právního a legalistického, přístupu 

s sebou nese negativní efekt rigidity, jeţ v krajním případě můţe vést aţ k zásadnímu 

nesouladu právního předpisu s teoretickými poznatky a praktickou realitou. Naopak 

rezignace na právní předsudečnost a preferování ekonomické ad hoc analýzy výrazně 

zmenšuje obecnou právní jistotu adresátů právních norem, ale zároveň zvyšuje naději na 

spravedlivé rozhodnutí v jednotlivém, konkrétním případě.     

           

 Více ekonomický přístup ovšem neznamená automaticky pouze ekonomický 

přístup. Je tudíţ určitým posunem na pomyslné škále mezi per se zákazy a metodou rule 

of reason a nevede k absolutnímu opuštění normativních hledisek a přesunu 

k rozhodování na bázi jednotlivých případů („case by case“). Pokud by došlo 

k faktickému radikálnímu omezení normativních hledisek, se souběţným výrazným 

upřednostněním case by case rozhodováním, můţeme se v budoucnosti stát svědky 

podobně extrémních vybočení z ustálené rozhodovací praxe, jako se událo ve Velké 

Británii: „Dle rozhodnutí britského antimonopolního úřadu se v r. 1979 konstatovalo, ţe 

výrobková exkluzivita mrazících boxů je v souladu s veřejným zájmem (výrobcům bylo 

povoleno vyţadovat od nakupujících naplňování dodaných boxů výlučně jen jejich – 

výrobcem dodávanými – zmrzlinami). V r. 1994 bylo vydáno úplně stejné rozhodnutí. 

Ovšem v r. 1998 došlo ke změně názoru a konstatovalo se, ţe taková exkluzivita omezuje 

hospodářskou soutěţ. Podmínky se za čtyři roky změnily, ovšem nikoli podstatně (podíl 

hlavního dodavatele mrazících boxů na trhu vzrostl z 66% v r. 1994 na 70% v r. 1998, 

takţe dominance nemohla být hlavním kritériem rozhodování. Z hlediska 

transparentnosti a právní jistoty by vhodnější bylo jasné normativní řešení (zásadní 

zákaz exkluzivity). Dostatečné vysvětlení, proč se rozhodnutí změnilo, nebo proč 

předchozí rozhodnutí nebylo správné, nebylo podáno (nedostatek institucionální 

paměti).“
24

            

             

                                                 

 

23 
Bork, R. H.: The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself, New York: Basic Books, 1978, str. 127 

24
 Bejček, J.: Soutěţní Politika a Fúze v Evropském Kontextu. 1. Vydání, Brno: Masarykova univerzita, 

2010, str. 119   



11 

 

 

1.2.4 Efektivnost          

            

Jedním z plodů, produktů, více ekonomického přístupu k soutěţnímu právu jsou 

nepochybně takzvané efficiencies. Pod pojem efficiencies je moţné zařadit jak úspory 

v uţším smyslu (tj. úspory z výrobních nákladů, rozsahů a měřítka) tak i alokativní a 

dynamickou efektivnost.          

          

 Nařízení o spojování poskytuje, na rozdíl od předcházející právní úpravy, jasný 

právní základ pro zahrnutí případných přínosů fúze do úvahy Evropské komise o 

rozhodnutí o povolení notifikovaného spojení. Detailněji jsou jednotlivá kritéria, jeţ 

jsou Komisí zvaţovány, rozebrány v Pokynech pro posuzování horizontálních spojování 

podle nařízení Rady o kontrole spojování podniků (dále jen „Pokyny pro posuzování 

horizontálních spojování―) a Pokynech pro posuzování nehorizontálních spojování 

podle nařízení Rady o kontrole spojování podniků (dále jen „Pokyny pro posuzování 

nehorizontálních spojování―).        

          

 Efektivnost je pojem stejně sporný
25

 jako obtíţně vymezitelný. Jako základní lze 

rozeznat tři podoby efektivnosti – alokativní (tj. situace, v níţ jsou zboţí a sluţby 

opatřovány spotřebiteli za ceny, jeţ nepřekračují marginální náklady výroby), výrobní 

(zboţí je vyráběno a sluţby poskytovány s nejniţšími moţnými náklady) a dynamickou 

(výrobci trvale inovují a vyrábějí nové výrobky a poskytují nové sluţby). V ideálním 

případě by funkční hospodářská soutěţ měla podporovat efektivnost ve všech třech 

jejích podobách, v praxi se ale ukazuje, ţe jednotlivé sloţky nejsou dokonale 

komplementární, ale jsou v téměř konkurenčním poměru
26

, proto je třeba je v rámci 

soutěţní analýzy vyvaţovat a porovnávat.        

           

 Toto porovnávání a zvaţování se v evropském soutěţním právu odehrává ve 

                                                 

 

25
 Rothbard konstatuje: „ ...jelikoţ nikdo nemůţe nikdy mít dokonalé informace o budoucnosti, ničí 

jednání nemůţeme nazvat efektivní. Ţijeme ve světě nejistoty. Efektivnost je proto chimérou.“cit.dle 

Bejček, J.: Soutěţní Politika a Fúze v Evropském Kontextu. 1. Vydání, Brno: Masarykova univerzita, 

2010, str. 125 
26

 Blíţe Bejček, J.: Soutěţní Politika a Fúze v Evropském Kontextu. 1. Vydání, Brno: Masarykova 

univerzita, 2010, str. 127 
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formě takzvaného consumer welfare („spotřebitelský uţitek, blahobyt―) testu. Jak 

podotýká prof. Bejček: „...tento test bere na zřetel především efektivnost alokativní, kdy 

se vyţaduje, aby spotřebitelé obdrţeli podstatnou část z přírůstku efektivnosti, pouhý 

zisk výrobce není jako důsledek vyšší efektivnosti dostačující.“
27

 Upozorňuje se však
28

, 

ţe neexistuje názorová jednota na tom, jestli se jedná o obecný blahobyt (total welfare) 

či o blahobyt zaměřený úzce na spotřebitele (consumer surplus) a zda je jako spotřebitel 

chápán aţ koncový nebo kaţdý zákazník (customer).      

           

 Na základě znění článku 2 odstavce 3 Nařízení o kontrole spojování, který 

stanoví, ţe: „ spojení, které zásadně naruší účinnou hospodářskou soutěţ na společném 

trhu nebo na jeho podstatné části, zejména v důsledku vzniku nebo posílení 

dominantního postavení, bude prohlášeno za neslučitelné se společným trhem“, se zdá 

být jasné, ţe současná úprava, na rozdíl od té předcházející, nemá za jediný cíl sledovat, 

zda dochází ke vzniku či posilování dominantního postavení, ale naopak je mnohem 

flexibilnější, neboť i takové spojení, při kterém dochází ke vzniku či posilování 

dominantního postavení, nebude zakázané per se a můţe být povoleno, pokud zároveň 

nedojde k závaţnému narušení účinné soutěţe. Nařízení tak přineslo významnou změnu 

evropského antimonopolního práva, kdyţ nahradilo předchozí test dominance, podle 

kterého nebylo moţné povolit spojení, které by zapříčinilo nebo posílilo dominantní 

postavení, testem SLC („substantial lessening of competition―). Tento test umoţňuje na 

jedné straně zakázat i spojení, jeţ nepovedou ke vzniku nebo posílení dominantního 

postavení, ale nesou s sebou riziko narušení soutěţe například prostřednictvím 

nekoordinovaných efektů. Na straně druhé je ovšem téţ moţné povolit spojení vedoucí 

ke vzniku nebo posílení dominantního postavení, pokud je zároveň vyváţeno 

specifickými přínosy.
29

         

           

 Toto ustanovení tak otevírá dveře pro posuzování přínosů spojení jakoţto 

integrální součásti substantivní analýzy Komise a nejen tehdy, kdyţ je samo vyvoláno 

                                                 

 

27
 Tamtéţ, str. 128 

28
 Šmejkal, V.: Současná krize a soutěţní politika EU, Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české 

ekonomiky, Working Paper č. 03/2009, červen 2009, str. 22 
29 

Bejček, J.: Soutěţní Politika a Fúze v Evropském Kontextu. 1. Vydání, Brno: Masarykova univerzita, 

2010, str. 152 
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stranami ve formě tvrzení efektivnosti („efficiency defence―). V Nařízení o spojování je 

explicitně zakotveno, ţe: „Za účelem stanovení dopadu spojení na hospodářskou 

soutěţ, je vhodné zohlednit všechny odůvodněné a pravděpodobné přínosy prokázané 

příslušným podnikem. Je moţné, ţe přínosy vyplývající ze spojení vyváţí dopady na 

hospodářskou soutěţ, a zejména moţnou újmu způsobenou spotřebitelům, která by jinak 

mohla spojením nastat, a ţe v důsledku toho spojení nebude zásadně narušovat účinnou 

hospodářskou soutěţ, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního 

postavení.“
30

           

           

 Pro úspěšné uplatnění efficiency defence je v praxi ovšem nutné překonat velmi 

vysoko posazenou argumentační laťku, jeţ poprvé Komise podrobněji stanovila ve 

svém rozhodnutí ve věci Inco/Falconbridge. Tento tvrdý přístup byl potvrzen i 

v následných rozhodnutích Komise, zejména pak v rozhodnutí o zákazu uskutečnit 

spojení Ryanair/Aer Lingus. V tomto případě Komise poskytla dosud nejpodrobnější 

analýzu tvrzení efektivnosti. Údajné přínosy spojení v podobě úspor díky aplikaci 

agresivnějšího podnikatelského modelu a racionalizaci hospodaření, byly Komisí 

odmítnuty jako neobjektivní a nepřesvědčivé. V kombinaci se zjištěním Komise, ţe jsou 

obě společnosti hlavními konkurenty na 35 vzdušných trasách v Irsku, a tudíţ po 

případném uskutečnění spojení by došlo k vytvoření faktického monopolu na většině 

z nich, zatímco na zbývajících by nově vzniknuvší entita dosahovala trţního podílu přes 

60 procent, se Komise rozhodla toto nepřátelské převzetí zakázat.    

             

1.2.5 Hodnocení a zvažování přínosů spojení     

          

Úkolem soutěţních orgánů je vyhodnotit a porovnat jednotlivé ekonomické 

přínosy zamýšlené transakce, pravděpodobnost jejich dopadů, dlouhodobost či 

krátkodobost, identifikovat jejich recipienty a v neposlední řadě porovnat tvrzené 

přínosy s pravděpodobnými negativními dopady.
31

 Kumulativní podmínky pro 

                                                 

 

30
 Nařízení o kontrole spojování, preambule bod 29 

31 Konkrétní příklady viz. Bejček, J.: Soutěţní Politika a Fúze v Evropském Kontextu. 1. Vydání, Brno: 

Masarykova univerzita, 2010, str. 166 
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posouzení tvrzených ekonomických přínosů Komisí jsou stanoveny v pokynech pro 

posuzování horizontálních spojování, kde se uvádí, ţe „aby mohla Komise při svém 

posouzení spojení vzít v úvahu tvrzení o efektivnosti a byla schopna dojít k závěru, ţe 

díky zvýšení efektivnosti neexistují důvody k prohlášení spojení za neslučitelné se 

společným trhem, musí být zvýšení efektivnosti přínosné pro spotřebitele, musí být 

specifické pro spojení a ověřitelné.“
32

        

           

 Pro to, aby bylo zvýšení efektivnosti přínosné pro spotřebitele, musí být zároveň 

včasné i dostatečné a projevit se na relevantním trhu, na kterém v daném případě hrozí 

vznik relevantních obav z narušení soutěţního prostředí. Přiměřený podíl spotřebitele na 

výhodách plynoucích ze spojení je jiţ výrazně etablován v doktríně, judikatuře i 

právních předpisech. Tento podíl se povaţuje za prokázaný, kdykoli se zvýšení 

efektivnosti projeví v lepší ceně nebo v lepším produktu.      

           

 Pro posouzení Komise, zda jsou tvrzené přínosy spojení specifické pro spojení 

(„merger-specific“) a je moţné tak koncentraci podniků prohlásit za slučitelnou se 

Společným trhem jsou vyjmenovány následující okolnosti: „trţní postavení dotčených 

podniků a jejich hospodářskou a finanční sílu, stávající alternativy pro dodavatele a 

uţivatele, jejich přístup k dodávkám nebo na trh, právní nebo jiné překáţky vstupu na 

trh, směry vývoje nabídky a poptávky, pokud jde o příslušné zboţí a sluţby, zájmy 

zprostředkovatelů a konečných spotřebitelů a technický a hospodářský vývoj, je-li to ku 

prospěchu spotřebitelů a nebrání to hospodářské soutěţi.“
33

    

          

 V souladu s ustanovením odstavce 85 Pokynů pro posuzování horizontálních 

spojování je nutné, aby zvýšení efektivnosti mělo přímou příčinnou souvislost 

s uskutečněním oznámeného spojení soutěţitelů, a zároveň jej nelze adekvátně a v 

podobné míře dosáhnout pomocí alternativ méně poškozujících hospodářskou soutěţ. 

Za těchto okolností se zvýšení efektivnosti povaţuje za způsobené spojením, a tudíţ 

                                                 

 

32 Pokyny pro posuzování horizontálních spojování, odst. 78 
33

 Nařízení o kontrole spojování, čl. 2 odst. 1, písm. B  
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specifické pro spojení.         

           

1.2.6 Predikce a ověřitelnost přínosů spojení     

       

K moţnostem predikce se v obecné rovině vyjadřuje Nassim Nicholas Taleb, 

který nešetří kritikou do řad mainstreamové ekonomie a skepticky se staví k moţnosti 

předvídat takzvané černé labutě („black swans―). Pod tento poeticky znějící pojem řadí 

situace, které jsou vysoce nepravděpodobné a zároveň mají extrémní společenský dopad 

a s tím spojené náklady. Za takovéto situace je moţné do určité míry pokládat i 

hospodářské krize globálního rozsahu, kterým podle této teorie nelze nikdy úplně 

předejít, ať uţ se ekonomické modelování a predikce stanou sebepřesnějšími.
34

   

           

 Jestliţe tedy není moţné dosáhnout jistoty ohledně budoucího 

makroekonomického vývoje, není moţné předpokládat, ţe by bylo moţné ji dosáhnout 

v oblasti predikce strukturálního vývoje jednotlivých relevantních trhů, nebo 

skutečného zhmotnění tvrzených přínosů spojení. Ostatně absence jistoty a nemoţnost 

jasných garancí se projevuje i v uţití slovních spojení v Pokynech, kde dominují 

neurčité termíny, jako jsou: přiměřená jistota, pravděpodobně, dostatečně velké zvýšení 

nebo moţné poškození spotřebitele: „Zvýšení efektivnosti musí být ověřitelné tak, aby si 

Komise mohla být přiměřeně jista, ţe ke zvýšení efektivnosti pravděpodobně dojde a ţe 

bude dostatečně velké na to, aby vyrovnalo moţné poškození spotřebitelů vyvolané 

spojením. Čím přesnější a přesvědčivější jsou tvrzení o efektivnosti, tím lépe je můţe 

Komise posoudit. Kde je to moţné, mělo by se zvýšení efektivnosti a výsledný přínos pro 

spotřebitele kvantifikovat. Nejsou-li k dispozici údaje, které by umoţnily přesnou 

kvantitativní analýzu, musí být moţné předvídat jasně zjistitelný a nikoli nepodstatný 

pozitivní dopad na spotřebitele. Obecně, čím později se zvýšení efektivnosti v budoucnu 

projeví, tím menší je pravděpodobnost, ţe bude Komise schopna určit skutečně 

dosaţené zvýšení efektivnosti.“
 35

        

           

                                                 

 

34
 Taleb, N. N.: The Black Swan: The Impact of Highly Improbable. 1. Vydání, Penguin Books, 2008 

35
 Pokyny pro posuzování horizontálních spojování, odst. 86 
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 Je nutné znovu podotknout, ţe samotné tvrzené přínosy spojení jsou jen obtíţně 

kvantifikovatelné a závislé na dobové, hodnotové, zájmové a jiné interpretaci. 

Sofistikovaný matematický aparát, zdánlivá kvantifikovatelnost a vědeckost můţe vést 

aţ k iluzornímu přesvědčení o vyšší přesvědčivosti či závaznosti ekonomických neţli 

právních argumentů.
36

 Navíc byly stávající schopnosti a moţnosti moderních 

ekonomických metod pro predikování budoucnosti silně otřeseny samotným krizovým 

vývojem a faktickým selháním ekonomie a většiny ekonomů předpovědět nadcházející 

finanční krizi.            

          

 Určitou systémovou pojistku proti přílišnému důrazu na efektivnost a s tím 

související zanedbání dopadů do trţní struktury představují odstavce 79 aţ 84 Pokynů 

pro posuzování horizontálních spojení. Z nich lze dovodit, ţe v případě spojení, jeţ 

vykazují vysoký stupeň pravděpodobných negativních účinků na soutěţ, bude třeba 

přímo úměrně prokázat výjimečně silné zvýšení efektivnosti.     

          

 Vzhledem k výše uvedenému je pak nešťastné, nastane-li jedna ze dvou krajních 

situací. Buď je-li dána přednost nejistým hypotetickým ekonomickým analýzám, které 

jiţ z definice nejsou schopny zaručit (je zde nutně přítomná určitá míra spekulace), ţe 

jednorázové ekonomické úspory plynoucí ze spojení nebudou ve střednědobém a 

dlouhodobém horizontu převáţeny negativními důsledky plynoucími z nedostatečného 

strukturálního rámce, tedy především z absence trţního a konkurenčního tlaku. Nebo 

jsou-li na druhé straně ekonomické přínosy spojení absolutně ignorovány a koncentrace 

je zakázána na základě právně formalistického dogmatismu. A to tím spíše, ţe zřejmá 

chyba v hodnocení faktů (a nikoliv chyba v uváţení) je také moţným důvodem 

odpovědnosti Komise za škodu způsobenou nepovolením fúze.
37

  Josef Bejček uvádí, ţe 

„všeobecný aprioristický předpoklad, ţe fúze vedu ke zvýšení efektivnosti, není podle 

výzkumů odůvodněný. Navíc je třeba vzít v úvahu i nemalé transakční náklady spojené 

s posuzováním fůzí, které mohou od spojování i odradit. Statistické údaje dokonce 

                                                 

 

36
 Šilhán, J., „More economic approach― v evropském soutěţním právu.  

37
 Bejček, J.: Soutěţní Politika a Fúze v Evropském Kontextu. 1. Vydání, Brno: Masarykova univerzita, 

2010, str. 182 
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navádějí ke změně postoje k fúzím – namísto dnes aplikovaného shovívavého přístupu 

by se tedy podle nich měl prosazovat spíše předpoklad fúze zásadně nepovolovat. 

Mueller uvádí, ţe na kaţdou fúzi, která nepochybně zvyšuje sociální blahobyt (roste 

efektivnost, zisk a prodej) připadají dvě fúze nepochybně sniţující sociální blahobyt – 

zhruba z poloviny tím, ţe sniţují efektivnost a z poloviny kvůli vzrůstu trţní moci.“
38

 

Takovýto velmi radikální názor ovšem, přestoţe můţe být dobře odůvodněný 

empirickými výzkumy, zdá se nemá v současném teoreticko-ekonomickém klimatu 

šanci na úspěch, neboť v USA je běţné a tradiční povolování spojení, které, přestoţe 

zásadně zvyšují trţní moc soutěţitele, s sebou zároveň přináší podstatné přínosy a 

vedou ke zvýšení celospolečenského uţitku. V EU je tento přístup nově moţný a 

v Kanadě je dokonce povinný.
39

        

           

 Právě Kanadský přístup se jeví být jako zajímavý případ pro komparaci 

regulatorních přístupů. Podle § 96 odst. 1 soutěţního zákona z r. 1985 se zakazuje bránit 

spojením, u nichţ je pravděpodobné, ţe povedou k pozitivním přínosům daného 

spojení, jeţ s vysokou pravděpodobností kvalitativně převýší negativní dopady, jako 

jsou vyloučení či sníţení úrovně soutěţe. Ilustrací tohoto přístupu se v roce 2000 stalo 

schválení fúze v případu Superior propane, kdy kombinovaný trţní podíl dvou 

distributorů na šestnácti místních trzích překročil 95 procent.
40

    

          

 V rámci srovnání právních úprav je třeba podotknout, ţe se efficiency defence 

nevyskytuje například v českém právním řádu (viz. ZOHS).     

  

1.2.7 Panující skepse vůči přínosům spojení      

           

V odborné literatuře panuje určitá skepse vůči úsporám ať uţ z měřítka 

(economies of scale) anebo z rozsahu (economies of scope), jako prostředků zvýšení 

efektivnosti podniku, kdyţ se tvrdí, ţe je moţné jich dosáhnout i způsoby méně 

                                                 

 

38
 Tamtéţ, str. 177 

39
 Tamtéţ, str. 177 

40
 Tamtéţ, str. 167 
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narušujícími soutěţní strukturu neţ prostřednictvím spojení soutěţitelů, a to vnitřním 

růstem, respektive kooperací bez nutnosti fúze. Obdobný přístup se zaujímá i 

k internalizaci transakčních nákladů.
41

        

           

 Tato skepse je navíc umocněna faktem, ţe se vzrůstem koncentrace narůstá i 

pravděpodobnost vzniku trţní moci.
42

 Tato pravděpodobnost se sniţuje při existenci 

nízkých bariér vstupu na trh a nízkých nákladů s tím spojených, jeţ umoţňují relativně 

snadný vstup potencionálních konkurentů na relevantní trh.    

           

 Nová trţní situace po spojení na nově více koncentrovaném trhu můţe 

vykazovat koordinované a nekoordinované efekty. Mezi prvně zmíněné patří zvýšení 

cenové hladiny způsobené sníţením soutěţního tlaku. Weinberger uvádí, ţe devět studií 

o fúzích uskutečněných během 22 let v USA dokázalo, ţe většina zkoumaných fúzí 

vedla k (přinejmenším krátkodobému) růstu cen to jiţ po samotném oznámení fúze.
 43

 

Mezi druhou skupinu efektů řadíme zvýšení šance na vzájemnou koordinaci chování 

mezi soutěţiteli vzhledem k jejich niţšímu počtu. Určité typy fúzí ovšem i přes narušení 

trţní struktury mohou vést k optimálním výsledkům. Například „doháněcí― fúze, 

pomocí nichţ soutěţitelé překonávají technologický či jinak relevantní soutěţní výhodu 

svých konkurentů. Jiným příkladem mohou být fúze záchranné, ozdravné, uplatňované 

podle doktríny „failing firm defence―.        

           

 Přínosy tak nadále hrají pouze omezenou roli v posuzování kontroly spojování 

soutěţitelů Evropskou komisí. Závazky (remedies) na druhou stranu ovšem zaujímají 

klíčovou roli v jakémkoli posuzování kontroly spojování, jeţ s sebou přináší obavy 

z narušení soutěţního prostředí. Rozdíl mezi uspokojivým a neuspokojivým 

naformulováním efektivních závazků
44

 můţe znamenat v konečném důsledku rozdíl 

                                                 

 

41
 Tamtéţ, str. 147 

42
 Tamtéţ, str. 148 

43
 Cit dle. Bejček, J.: Soutěţní Politika a Fúze v Evropském Kontextu, 1. vydání, Brno: Masarykova 

univerzita, 2010, str. 149 
44

 K problematice efektivního naformulování závazků blíţe Neruda, R.: Doporučená pravidla pro 

efektivní formulaci a přijímání závazků v řízeních o fúzích.    
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mezi zákazem a povolením uskutečnit spojení.
45

       

           

 Za této situace je pak moţné vyvozovat pokračující nedůvěřivost vůči tvrzeným 

přínosům navrhovaného spojení a naopak kontinuální důraz na dohled nad strukturou 

trhu. Podpůrným důkazem pro toto tvrzení je i vyjádření komisaře Almunii, ţe bez 

kontroly spojování podniků bychom byli svědky toho, ţe společnosti budou skupovat 

své konkurenty, a tím oslabovat soutěţní strukturu trhu a sniţovat motivaci inovovat. 

Samotná existence systému kontroly je účinným odstrašením. Protoţe v EU působí 

funkční kontrola koncentrací, je moţné pozorovat jen velmi málo pokusů o zfúzování 

do monopolu.
46

          

  

2 Hospodářská krize a soutěžní právo 

2.1 Vznik a vývoj hospodářské krize      

            

Jiţ od poloviny září 2007 byly členské státy Evropské unie nuceny přijmout 

záchranná opatření k prevenci úpadku úvěrových institucí a zabránění zhroucení 

finančního systému. V rámci Evropské unie se záchranná opatření pro boj s finanční 

krizí začala uplatňovat na úrovni jednotlivých států nebo skupin členských států, 

zejména formou státních záruk, neboť dosud chybí jakákoli instituce na nejvyšší 

evropské úrovni, jeţ by byla schopna odpovídajícím způsobem reagovat na nově se 

objevující finanční obtíţe.
47

 Z tohoto důvodu reagovaly na nově přicházející 

ekonomické problémy v první řadě jednotlivé členské státy prostřednictvím ad hoc 

záchranných opatření.          

           

 První známky počínající globální finanční krize v Evropské unii se objevily 

                                                 

 

45
 Papanikolaou, A., Rosenthal M.: Merger Efficiencies and Remedies, The European Antitrust Review 

2012 
46

 Almunia, J.: EU merger control has come of age. Brussels, March 10, 2011, str. 3  
47

 Gerard, D.: EC Competition law enforcement at grisps with the financial crisis: Flexibility on the 

means, consistency in the principle. Concurrences, 2009, str. 46 
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v souvislosti s „runem“
48

 na banku Northern Rock ve Velké Británii. Zásadním 

problémem se v případu Northern Rock ukázala být aţ neobvykle vysoká závislost na 

krátkodobých úvěrech ze strany institucionálních investorů oproti úsporám, jeţ do 

banky uloţili drobní střadatelé.
49

 Poté se krize rozšířila do Německa, kde zasáhla 

tamější banky, jeţ vysoce investovaly do toxických hypotečních derivátů.   

           

 To, co se zpočátku mohlo zdát jako pouhý odvar americké hypoteční krize, který 

bylo moţné řešit na bázi ad hoc opatření se prudce zhoršilo v březnu 2008. V této době 

musely americké úřady řešit záchranu společnosti Bear Stearns jejím prodejem 

společnosti JP Morgen, zatímco v Evropě se začaly projevovat první varovné příznaky 

počínající náhlého a extrémního utlumení úvěrové aktivity („credit crunch“) a národní 

centrální banky byly nuceny injektovat na finanční trh novou likviditu. Dne 15. září 

2008 v souvislosti se ţádostí investiční banky Lehman Brothers o ochranu před věřiteli 

v rámci insolvenčního řízení došlo k obecné ztrátě důvěry na finančních trzích a k 

zamrznutí mezibankovního obchodování, jeţ v konečném důsledku ohroţovalo 

samotnou existenci bank.
50

         

          

 Vzhledem k potencionálnímu rozsahu hrozící hospodářské krize a 

mezinárodnímu charakteru obchodování ohroţených finančních institucí se v krátké 

době ukázalo jako zjevné, ţe nastupujícím problémům bude nezbytné čelit společně.  

             

2.2 Společný postup v EU        

            

Při jiţ výše zmíněné absenci pevného institucionálního zakotvení ekonomické a 

finanční politiky, neexistenci společného evropského ministerstva financí či jednotného 

finančního regulátora leţelo vyřešení prvotních otázek spojených s nastupující krizí na 

                                                 

 

48
 Fakticky jde o hromadný jednorázový poţadavek klientů banky na okamţitý výběr peněţních 

prostředků z jejich účtu. 
49

 Vickers J.: The Financial Crisis and Competition Policy: Some Economics. GCP The Online Magazine 

for Global Competition Policy, December 2008, Release One, str. 3 
50

 Gerard D.: Financial Crisis Remedies in the European Union: Balancing Competition and Regulation in 
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bedrech reprezentantů členský států sdruţených v Radě Evropské unie pro hospodářské 

a finanční záleţitosti (ECOFIN). Proto, kdyţ v polovině září 2008 po pádu banky 

Lehman Brothers došlo k šíření krizové nákazy do bank a jiných finančních institucí 

v Evropě, uskutečnila se 7. října schůze ECOFIN.  Zde se členské státy dohodli na 

respektování obecných principů, které budou slouţit jako základní pilíře pro reakci 

jednotlivých členských států na krizový vývoj a současně jako efektivní záchranné 

postupy, jeţ jsou zároveň v souladu s principem jednotného evropského trhu. Tyto 

principy byly následně 10. října na zasedání zemí Eurozóny včleněny do Declaration on 

a concerted European action plan of the euro area countries. Tato Deklarace byla o 5 dní 

později podpořena téţ Evropskou radou, s tím, ţe za současných mimořádných 

okolností, by pravidla na evropské úrovni měla být implementována způsobem, který 

zaručí splnění poţadavků rychlého a flexibilního rozhodování.
 51

    

  

2.3 Role Komise v řešení důsledků hospodářské krize   

          

Role Komise se s průběhem hospodářské krize vyvíjela. Byla-li Komise 

v počátcích spíše pasivním pozorovatelem záchranných snah jednotlivých členských 

států, pak se s postupem času stala dominantní silou nad kontrolou dodrţování 

osvědčených principů evropského práva, jejichţ důsledné prosazování navzdory 

výjimečným hospodářským podmínkám prosazovala i Evropská rada, zejména pak 

principu jednotného evropského trhu.        

          

 K posílení pozice Komise nepochybně přispěla i, z hlediska absence nutných 

zdrojů, faktická nemoţnost ECOFIN vykonávat efektivní dohled nad dodrţováním 

závazků vyplývajících z Deklarace. Stěţejní úloha Komise se tak mohla projevit jak 

v přípravě obecných plánů na ozdravení hospodářství a jednotlivých státních 

záchranných akcí, tak i ve změně přístupu, který někteří autoři označují jako změnu 
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od negativního k pozitivnímu přístupu v koordinaci hospodářských opatření.
52

  

          

 V souladu s tím se tak Komise v prvních fázích krize, projevující se v té době 

pouze jako hypoteční krize, soustředila na řešení individuálních obtíţí jednotlivých 

soutěţitelů. Jakmile se ovšem krize překlopila do následné fáze systémového ohroţení, 

jeţ mohlo negativně ovlivnit dokonce i jinak fundamentálně zdravé finanční instituce a 

vyústit do dominového efektu, přistoupila Komise k vyšší shovívavosti při posuzování 

národních plánů na hospodářské zotavení a individuálních záchranných opatření.  

          

 Snahou Komise se stalo zachování právní jistoty soutěţitelů tím, ţe bude 

adekvátně reagovat na krizové projevy a zároveň nedopustí, aby se protikrizová 

opatření ze strany členských států dostala do rozporu s legislativou EU.
53

 Právní jistota 

je závislá na dvou podmínkách – jasném právním prostředí a rychlosti rozhodování 

regulátora. Aby byla naplněna druhá podmínka, rozhodlo se Kolegium komisařů 1. října 

2008 přenést na komisařku Kroes, společně s předsedou Manuelem Barrosem a 

komisaři Almuniou (Ekonomické a Měnové záleţitosti) a McCreevym (Vnitřní trh), na 

předem omezenou dobu tří měsíců pravomoc rozhodovat o neodkladných záchranných 

opatřeních, u nichţ je nutné rozhodnout v řádu hodin, v jakékoli denní či noční hodině, 

o víkendech či o svátcích, v zájmu opravdového přínosu k vyřešení současné krize.
54

 

Tato pravomoc se ukázala jako klíčová pro oblast rozhodování ve věcech veřejné 

podpory, kdy bylo během osmi týdnů přijato více neţ dvacet rozhodnutí.
55

   

          

 Komise usoudila, ţe jejím úkolem je udrţet úroveň hracího pole a zajistit, aby 

národní opatření nevedla k pouhému vyváţení problémů do jiných členských států.
56

 

Bylo nutné zabránit státům, aby ve své snaze řešit hospodářské obtíţe porušovali 
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principy jednotného evropského trhu, zákazu diskriminace a proporcionality, protoţe 

solitérský přístup členských států k boji s ekonomickou krizí reálně hrozil vyvrcholením 

v podobě implementace hospodářských opatření ohroţujících jednotný evropský trh. 

          

 Dominantním způsobem, jakým Komise mohla zaručit, ţe členské státy ve 

svých protikrizových opatřeních nevykročí z rámce stanoveného evropským právem, 

byla kontrola dodrţování platného evropského právního rámce. Nad rámec kontroly 

dodrţování platného evropského práva a přípravy návrhů na novou regulatorní úpravu 

finančních sluţeb, Komise v průběhu ekonomické krize také přistoupila k opatřením 

s cílem napomoci navrátit důvěru a optimismus spotřebitelům i producentům, obnovit 

poskytování úvěrů a stimulovat investice.
57

 Současně hrála Evropská komise taktéţ 

velmi důleţitou roli v podobě poskytování návodů (guidance) a téţ v koordinaci 

jednotlivých národních iniciativ.        

           

 Situace byla dobře shrnuta následujícími slovy Neelie Kroes, komisařky pro 

soutěţ: „Současná finanční krize je velmi dobrou ukázkou toho, jak jsou regulace a 

soutěţní právo propojeny. Pokud nás současná finanční a ekonomická krize něco 

naučila, pak je to skutečnost, ţe cena za selhání regulace je velmi vysoká, a ţe soutěţní 

politika je nutností pro zachování vysoké funkčnosti naší ekonomiky. Zároveň si ale, 

obklopeni masivními vládními intervencemi, musíme být jistí, ţe v průběhu krize 

neobětujeme budoucí dynamiku, jeţ pramení z efektivní soutěţe.“
 58

   

             

2.4 Veřejnoprávní intervence       

    

Veřejnoprávní odpověď na fenomén světové hospodářské krize se projevila 

v různých formách. Mezi ty nejvýraznější patřily například masivní vrţení likvidity na 

peněţní trh centrálními bankami, dočasné zákazy obchodování na krátko (short selling), 
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státní záruky za vklady v bankách, s cílem předejít moţnému runu na banku, rozsáhlé 

znárodňování finančních institucí a v neposlední řadě téţ novelizace úpravy kontroly 

spojování soutěţitelů tak, aby bylo moţné povolit i spojení s potenciálem ohrozit 

soutěţ, jak se stalo například ve Velké Británii.      

           

 Je nutné si uvědomit reálnou existenci moţnosti, ţe v budoucnu spojení 

soutěţitelů v oblasti bankovnictví, které bude povoleno Komisí, můţe být zakázáno 

úřadem pověřeným dozorem nad bankovním trhem, například z toho důvodu, ţe nově 

vzniknuvší entita by byla too big to fail nebo jinak systémově důleţitá, a z toho důvodu 

by představovala neakceptovatelné riziko pro celý bankovní systém. Krize zvýraznila 

potřebu toho, aby byly soutěţněprávní principy implementovány nejen skrze přímé 

regulační působení soutěţních úřadů, ale zejména prostřednictvím vhodné normativní 

architektury v daném právem regulovaném hospodářském odvětví. Základní zásady a 

ideje práva ochrany hospodářské soutěţe by se měly stát součástí právní úpravy 

poskytování finančních sluţeb, podnikání na kapitálovém trhu či energetického a 

telekomunikačního sektoru. Takovéto prorůstání historicky osvědčených antitrustových 

principů můţe do budoucna zmenšit šanci na opakování současných hospodářských 

problémů.
59

            

           

 Jedna z největších výzev pro budoucnost, nejen bankovního sektoru, spočívá 

v nalezení rovnováţného bodu mezi soutěţním prostředím a jeho regulací, jeţ bude 

reflektovat jak základní fungování trhů, tak téţ poučení z krizového vývoje. Jak se 

vyjádřila Generální Advokátka Kokkot v případu C-95/04 P British Airways 

v Commission z 23. 4. 2006 soutěţní pravidla obsaţená v primárním evropském právu 

nebyla zamýšlena jen, aby primárně chránila bezprostřední zájmy individuálních 

soutěţitelů a spotřebitelů, ale aby chránila strukturu trhu, a tím soutěţ jako takovou. Tak 

jsou nepřímo chráněni i spotřebitelé.         
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2.5 Hospodářská krize jako katalyzátor evropských integračních 

procesů           

  

Ţádná hospodářská krize není pouze destruktivní silou, která ohroţuje existenci 

ekonomiky a trhu, ale je zároveň i hybatelem změn a součástí společenského vývoje ve 

smyslu jak ji chápal například Joseph Schumpeter.
60

 Z tohoto hlediska je krize 

příleţitostí nejen pro obnovní funkční konkurenční struktury, ale taktéţ i pro evoluci na 

poli aktivní regulatorní politiky.        

           

 John Pinder definoval negativní integraci v kontextu Evropské unie jako 

odstranění diskriminačních nástrojů hospodářské politiky a pozitivní integraci jako 

srozumění na nových hospodářských opatřeních do budoucna.
61

     

           

 Zatímco podstatným znakem negativního přístupu je dohled nad dodrţováním 

závazků vyplývajících z evropského práva, pozitivní přístup se vyznačuje aktivní 

participací na utváření evropské regulace. Ačkoliv je legitimita tohoto přístupu 

zpochybňována, Komise jej obhajuje s poukazem na bezprecedentní rozsah ekonomické 

krize a potencionální dopad na vzájemně provázaný trh finančních sluţeb na evropském 

kontinentu.
62

            

           

 V oblasti evropského práva ochrany hospodářské soutěţe je za klasický projev 

negativní integrace moţné povaţovat zákaz dohod mezi soutěţiteli či zákaz zneuţití 

dominantního postavení. Blokové výjimky, návody (guidelines) a sdělení (notices) pak 

představují nástroje pozitivní integrace, které umoţňují Komisi aktivně formovat 

evropské trţní prostředí a například prostřednictvím udělování individuálních výjimek 

dosahovat stanovených hospodářských cílů.       
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 V uţší oblasti kontroly spojování soutěţitelů hraje zásadní roli ukládání závazků. 

Pokud Komise posuzuje spojení, u kterého je důvodná obava, ţe povede k podstatnému 

narušení hospodářské soutěţe na relevantním trhu, můţe namísto zákazu uskutečnit 

spojení přistoupit k povolení uskutečnit spojení se závazky, ať uţ behaviorální nebo 

strukturální povahy. Prostřednictvím těchto regulatorních moţností se tak Evropská 

komise uchyluje k pozitivní integraci, kdyţ fakticky určuje velikost a strukturu podniků 

působících na evropském trhu.        

          

 Nehledě na fakt, ţe se hospodářská krize ukázala jako jedinečná příleţitost pro 

aktivní zásahy do trţní struktury ze strany regulátorů, je dlouhodobější skutečností, ţe 

Evropská komise jiţ tradičně vyuţívá závazků v podobě uloţení povinnosti divestovat 

část podniku, ať uţ cílového podniku, či podniku, který získává kontrolu, k pozitivním 

integračním opatřením. K oblasti formulování závazků pak představitelé Komise sami 

podotýkají: „V průběhu času jsme si vybudovali preferenci vůči strukturálním 

závazkům, zejména v podobě divestování, oproti behaviorálním. To je zejména proto, ţe 

řeší problémy jasnější cestou a bez nutnosti monitorovat chování soutěţitelů.“
63

 

S jedinou výjimkou, a to v případě spojení BNP Paribas/Fortis, kdy Komise povolila 

spojení pod podmínkou plného odprodeje PFB, belgické dceřiné společnosti banky BNP 

Paribas, ale všechna spojení bank získala povolení Evropské komise.   

          

 Takovéto administrativní působení má ovšem velký potencionální dopad do 

budoucí ekonomické podoby Evropy, proto se objevují, jiţ výše jednou zmíněné 

názory, ţe Komise významně vybočila ze své právem vymezené role a chovala se 

značně aktivisticky.
64

 Tyto obavy mohou být navíc posíleny prohlášením samotných 

představitelů Komise, ţe soutěţní politika a její aktivní vynucování mohou poskytnout 

uţitečné nástroje pro zvýšení moţností hospodářského růstu a konkurenceschopnosti 

Evropy, coţ jsou vlastnosti urgentně důleţité pro úspěšné překonání napětí na 
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finančních trzích a nejisté vyhlídky evropských ekonomik. V jejich pojetí se Evropa 

dost moţná ocitá na historickém mezníku, kdy: „V sázce není nic menšího neţ náš 

proces integrace a – coţ je ještě důleţitější – současný a budoucí blahobyt velkého 

mnoţství evropských občanů.“ 
65

        

           

 Ačkoli se otázka integrace můţe zdát jako problematika naprosto odtrţená od 

kontroly spojování, je nutné zvýraznit, ţe tyto myšlenky se mohou a pravděpodobně i 

budou projevovat v konkrétních regulatorních opatřeních v oblasti povolování fúzí a 

akvizic Evropskou komisí. Jejich vzetí do úvahy při uvaţování o současném a 

budoucím fungování kontroly koncentrací v EU je proto nanejvýš vhodné.  

             

2.6 Dopady krize na současné a budoucí fungování finančních 

institucí           

  

K úplnému pochopení současné situace v oblasti evropské kontroly spojení 

soutěţitelů je uţitečné nejprve alespoň stručně zrekapitulovat průběh a důvody finanční 

krize. Zatímco v předcházející části práce byl zrekapitulován krizový vývoj spíše 

z historicko-ekonomického hlediska, kde byla krize chápána jako ekonomický faktor, 

na který bylo nutné právně adekvátně reagovat, je následující část zaměřena v první 

řadě na pochopení základní logiky fungování finančních institucí a bankovního trhu, 

který byl zasaţen v prvních fázích hospodářského otřesu, a zároveň poskytuje krátké 

shrnutí toho, jaký měla krize skutečný efekt, včetně moţného budoucího ohroţení 

tohoto segmentu hospodářství a jeho právní řešení.      

           

 V pozadí krize je moţné vysledovat důvody spočívající v masivní expanzi na 

straně rozvahy (v podobě aktiv a závazků) jednotlivých bank a jiných finančních 

institucí v porovnání s jejich vlastním kapitálem. Finanční systém se ukázal být velmi 

křehkým, jakmile se ocitl pod tlakem způsobeným pádem v hodnotě aktiv, zejména pak 
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hypotečních úvěrů po hypoteční krizi ve Spojených státech amerických. Jak 

poznamenali někteří komentátoři: „Bublina splaskla, protoţe banky přestali věřit jedna 

druhé ještě před tím, neţ jim přestal věřit zbytek z nás.“
66

     

           

 Bankovní trh je trhem velmi specifickým. Z podstaty bankovního podnikání, při 

kterém banka reálně drţí jen poměrně malou část hotovosti na účtech, vyplývá, ţe jsou i 

jinak fundamentálně zdravé a solventní banky potencionálně ohroţené případnou krizí 

likvidity a tak zcela závislé na důvěře klientů. Banky si peníze pro své podnikání 

opatřují od investorů na finančních trzích ovšem za podmínky, ţe tito investoři mohou 

poţadovat vrácení své investice velmi krátce po uplatnění takovéto výzvy. Na druhou 

stranu ale banky poskytují úvěry na delší dobu s omezenou moţností na okamţité 

zesplatnění úvěru. Jinými slovy banky si půjčují peníze na krátko, ale poskytují úvěry 

na dlouho. Na současném plně provázaném mezibankovním trhu pak run na jednotlivou 

banku můţe znamenat riziko vzniku systémové finanční nákazy.    

           

 Tato specifičnost bankovního trhu historicky také znamenala, ţe ve Spojených 

státech amerických byly banky aţ do 60. let 20. století fakticky vyňaty z působnosti 

antitrustových zákonů, zatímco v Evropě začala Evropská komise uplatňovat staré 

články 85 a 86 i na bankovní sektor aţ v 80. letech 20. století.
67

    

          

 S nastupující krizí se zformovaly základní argumenty, proč by bylo údajně 

vhodnější krátkodobě bankovní sektor vyjmout z působnosti soutěţního práva. Jak 

sarkasticky konstatuje John Vickers: „Je to jiţ důvěrně známý vzorec, ţe kdyţ se situace 

přitvrdí, někteří „ne-tak-tvrdí“ (not-so-tough) soutěţitelé začnou ţádat výjimky ze 

soutěţního práva.“
 68

          

           

 Prvním z nich je tvrzení, ţe příliš intenzivní soutěţ mohla podporovat 
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neodůvodněné riskování, a tak být nepřímo jednou z příčin současné krize. Takové 

tvrzení má ovšem váţné nedostatky. Předně je úkolem spíše bankovní regulace 

poskytovat správné motivace pro obezřetné bankovní podnikání, bez excesivního 

riskování. Naopak racionální antitrustová regulace nepřímo ovlivňuje soutěţní tlak, 

který nediskriminačně nutí soutěţitele k zaujetí dlouhodobě ideální strategie.  

           

 Jako druhý argument je uváděno, ţe běţný soutěţně-právní přístup není vhodný 

pro posuzování bankovních spojení ve výjimečném období hospodářské krize, ve 

kterém hrozí systémový kolaps a efekt přelití hospodářských problémů do okolních 

zemí. Posuzování spojení soutěţitelů je proces zaloţený na kvalitní ekonomické 

analýze, která ale ani v časech relativního hospodářského klidu nemůţe poskytnout 

absolutně určité odpovědi ohledně budoucího vývoje a proto je vţdy třeba kalkulovat s 

určitou mírou nejistoty. Tento fakt je mnohonásobně umocněn současným mohutným 

ekonomickým výkyvem, kdy se vývoj trţní dynamiky mění takřka kaţdý den. Soutěţní 

analýza je také komplikovaná faktorem veřejné podpory ze strany jednotlivých států. 

Můţe tak dojít k paradoxní situaci, kdy soutěţní úřad zahrne do analýzy pravděpodobné 

udělení veřejné podpory a jako variantu soutěţ méně narušující ji upřednostní před 

spojením, které následně nepovolí, přestoţe národní vlády mohou povaţovat případné 

spojení podniků za vhodnější ke stabilizaci hospodářství neţ veřejná podpora a s 

výrazně niţšími náklady na státní rozpočet.       

           

 Právě takovéto obavy z masivních dopadů do veřejných rozpočtů mohou 

konstituovat relevantní důvod pro vynětí z právní úpravy kontroly spojování na základě 

kritéria veřejného zájmu na finanční stabilitě (financial stability public interest test). 

Toto kritérium by mělo slouţit jako pojistka dostatečné flexibility právní úpravy, kterou 

je moţné uplatnit v případech, kdy záchranná fúze bude představovat výrazně méně 

nákladnou alternativu k veřejné podpoře.
69

       

           

 Je velmi pravděpodobné, ţe tvrzená výjimečnost bankovního sektoru, vyţadující 
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speciální zacházení v hospodářské krizi, povede k tomu, ţe si státní moc i pro futuro 

vyhradí pravomoc většího regulatorního zásahu a nově přijatá ustanovení zohledňující 

veřejný zájem na finanční stabilitě zůstanou pevnou součástí právního pořádku.  

            

2.7 Historické srovnání        

            

Pro získání představy o vhodném soutěţním přístupu během krizových období je 

uţitečné se alespoň ve stručnosti zmínit o historické zkušenosti ze Spojených států 

amerických. Tlaky, kterým bylo nutné čelit, stejně jako regulace, jeţ na dlouhá léta 

negativně ovlivnila vývoj hospodářství, by se měla stát varovným ponaučením pro 

současnost.            

           

 Ve své knize The Bottlenecks of Business napsal v roce 1940 Thurman Arnold 

větu: „antitrustové zákonodárství musí neustále obhajovat ideály průmyslové 

demokracie vůči všem moţným zdrojům nátlaku.“
70

 Toto prohlášení se ukázalo být 

prorockým, neboť v souvislosti se vstupem USA do 2. Světové války se začaly 

projevovat výrazné tlaky na omezení vynucování práva na ochranu hospodářské 

soutěţe, jeţ bylo povaţováno za příliš drahý luxus, který si země nemůţe dovolit 

v časech krizí a válek. Kdyţ se navzdory těmto tendencím Arnold pokusil pokračovat 

v důsledném vymáhání soutěţního práva, které vnímal spíše jako faktickou pomoc neţ 

překáţku válečnému hospodářství, byl nucen odejít z Ministerstva spravedlnosti 

Spojených států amerických (Justice Department).
71

      

           

 Tento příklad není ani tak výjimečnou stinnou chvilkou v historii amerického 

antitrustu, jako mnohem spíše tenkou červenou nití, jeţ se objevuje za všech krizí, ať jiţ 

hospodářských nebo válečných. Za celých 120 let platnosti Shermanova zákona 

nezareagovala ţádná administrativa na přicházející krizová období tím způsobem, ţe by 
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přistoupila k tvrdšímu a důslednějšímu vymáhání soutěţního práva. Právě naopak 

jednou z prvních reakcí bylo implicitní nebo explicitní utlumení jeho vynucování. 

Finanční krize v letech 1873 a 1907 kvůli uvolněnější antitrustové politice vedly k větší 

trţní koncentraci, pro zásadní roli J.P. Morgana v tomto procesu, překřtěné na 

„morganizaci“, v sektoru ţelezniční dopravy, respektive v bankovním a ocelářském 

průmyslu. V průběhu 1. Světové války lze postoj k regulaci nejlépe charakterizovat 

prostřednictvím výroků Generálního Advokáta Thomase Gregoryho, který podotkl, ţe 

se během války nelze spoléhat na přirozené obchodní zásady jako regulátory trţního 

chování. Jednotliví soutěţitelé byli podporováni ve spolupráci, antitrust, tak přestal být 

„obtíţnou překáţkou“ při naplňování válečného úsilí a většina významných soutěţních 

případů byla odloţena aţ na konec války.
72

        

          

 V průběhu pokračující Velké Deprese v první polovině politiky New Dealu byl 

administrativou Franklina Roosevelta prosazen National Industrial Recovery Act 

(„NIRA―), který znamenal faktickou suspenzi soutěţního práva a řízenou kartelizaci 

ekonomiky s cílem omezit údajně zničující konkurenci a zvýšit ceny na trhu. NIRA 

povzbudil soutěţitele ke spolupráci na vytvoření závazných kodexů „spravedlivé― 

soutěţe. Tyto kodexy byly vyňaty z působnosti antitrustového práva a umoţnily tak 

rozmach flagrantně protisoutěţních, leč nikým nesankcionovaných, praktik jako je 

restrikce výroby (output restriction) nebo stanovení minimálních výkupních cen 

(minimum resale prices). Existují názory
73

, ţe NIRA pravděpodobně prodlouţil Velkou 

Depresi o několik let, zpomalil růst ekonomiky a zvýšil úroveň nezaměstnanosti na 20 

procent. Nejvyšší soud posléze v roce 1935 konstatoval neplatnost podstatných 

ustanovení NIRA, coţ odstartovalo vlnu obnoveného soutěţního vynucování. Ta trvala, 

aţ do nástupu další krize, jeţ přišla s útokem na Pearl Harbor a 2. Světovou válkou. 

V následujících letech byly implementovány formální zásady pro udělování imunity 

před vyšetřováním protisoutěţního chování, směrnice pro průmyslovou spolupráci a 

přes třicet případů bylo odloţeno aţ do skončení války.     
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 V poválečných letech nastala opětovná éra znovu prosazování klasické soutěţní 

regulace, která jen s malými odchylkami kontinuálně pokračovala skrze druhou 

polovinu dvacátého století. Tento fakt lze ovšem připsat zejména niţší závaţnosti krizí 

2. poloviny 20. století (Korejská a Vietnamská válka, Ropná krize) ve srovnání 

s polovinou první (první a druhá světová válka, Velká Deprese).    

           

 Tento krátký historický exkurs podává důkaz, ţe v období bezpečnostních a 

finančních krizí se právě soutěţní právo stává nejsnadnější obětí tlaků na uvolnění 

regulace. Zejména v případě ekonomických krizí se tato strategie ovšem můţe ukázat 

jako velmi krátkozraká, kdyţ můţe v dlouhodobějším horizontu vést k vyšší trţní 

koncentraci a oslabení soutěţního tlaku. Naopak historická zkušenost, byť omezená, 

ukazuje, ţe laxnost ve vynucování soutěţněprávních norem můţe prohloubit 

ekonomickou recesi. Pokud nejsou soutěţitelé omezováni soutěţněprávním rámcem, 

mohou si dovolit zvýšit ceny a sníţit produkci. Takovéto kvazi-monopolní chování 

můţe v období ekonomické krize vést k prohloubení hospodářského poklesu. Právě tato 

situace nastala v období Velké Deprese, kdy z důvodu omezených pobídek a motivací 

producenti jen omezeně zvyšovali produkci a nabírali nové zaměstnance.   

             

3 Dopady krize na oblast spojování soutěžitelů v EU 

3.1 Setrvání na principech kontroly spojování soutěžitelů 

            

 Zatímco během hospodářského vzestupu byly názory zpochybňující přínos 

soutěţního práva novodobé funkční ekonomice zatlačeny do pozadí, dochází přímo 

úměrně hospodářskému propadu k jejich renesanci. V éře hospodářské recese jsou i 

evropské vlády náchylnější neţ obvykle preferovat krátkodobou národní prosperitu před 

sebeomezením v podobě dodrţování pravidel evropského soutěţního práva.  

          

 Zachování efektivního soutěţního prostředí v rámci dané sektorové trţní 

struktury by mělo patřit k aktuálním regulatorním prioritám, protoţe za současné 

hospodářské situace nepanují ideální podmínky pro vstup nových soutěţitelů na trh. Ve 

svém vyjádření Peter Freeman, předseda UK Competition Commission, prohlásil, ţe je 
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soutěţ stejně důleţitá ve sloţitých ekonomických časech, jako v těch dobrých.
74

  

          

 Damien Gerard ve svém článku provádí analýzu rozhodovací praxe Evropské 

komise od září 2007 a dochází k závěru, ţe v ní lze vysledovat dvě základní tendence.
75

 

První z nich je zachovávání konzistentnosti v principech posuzování soutěţně-právních 

hledisek v předkrizovém i krizovém období, s hlavním cílem v předejití poškození 

jednotného evropského trhu. Druhou tendencí je pak zachování nezbytné míry 

flexibility při aplikaci těchto principů, při současném respektu k maximalizaci právní 

jistoty jednotlivých soutěţitelů.        

           

 Z dosavadního průběhu krizového období lze usuzovat, ţe prozatím převládá 

konzistence nad vynucenou flexibilitou. Z rozhodovací praxe a samotných vyjádření 

Komise dále vyplývá, ţe současný právní rámec je plně dostačující pro vypořádání se s i 

těţko předvídatelnými hospodářskými komplikacemi.     

           

 Důraz Komise na pokračování v aplikování osvědčených principů antitrustové 

analýzy a kontroly spojování soutěţitelů i během krize lze vysledovat z jejího 

poţadavku na Nizozemskou vládu, aby dostála závazkům, jeţ byly přijaty v souvislosti 

s povolením spojení Fortis Bank Nederland a ABN AMRO Bank Nederland, a to i poté 

co tyto finanční ústavy byly znárodněny Nizozemským královstvím.   

           

 Evropská komise dala prostřednictvím svých zástupců jasně najevo, ţe soutěţní 

právo a politiku vnímá jako stabilizující prvek pro úspěšný postup skrz hospodářskou 

krizi. Antitrustová pravidla jsou podle této filosofie součástí řešení krizového vývoje, a 

nikoli problémem, jeţ překáţí v úspěšném vykročení z ekonomického útlumu. Dnešní 

regulatorní měkkost se lehce můţe změnit v noční můru zítřka a vynucování soutěţní 

politiky je spíše součástí řešení, neţ součástí problému. Charlie McCreevy, Evropský 

Komisař pro Vnitřní trh a sluţby, poznamenal: „Krize si vyţádala podstatné státní 
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intervence do finančních institucí v mnoha členských státech a v tomto ohledu si 

nemyslím, ţe by kdokoli mohl namítat, ţe Komise jednala jinak neţ pečlivě a efektivně 

při aplikaci evropského práva, zejména veřejné podpory a soutěţního práva, ale 

zároveň tak činila způsobem, který byl flexibilní a rychlý – coţ bylo podstatné pro 

udrţení důvěry v bankovní systém a prevenci vykrystalizování systémového rizika.“ 
76

 

           

 Evropská komise zároveň nadále propaguje, dle jejího pohledu jasné a 

hmatatelné přínosy soutěţního práva a hájí stanovisko, ţe soutěţ podporuje 

konkurenceschopnost, umoţňuje efektivní alokaci zdrojů a stimuluje technologický 

vývoj a inovace.
77

 Výhody kontinuálně vynucované soutěţní politiky nabývají na 

relevanci zejména během globální hospodářské krize, kdy je provázanost mezi 

hospodářským růstem a efektivně probíhající soutěţí vyšší neţ obvykle. Trhy, které jsou 

předmětem vnějšího soutěţního tlaku, zároveň rostou rychleji. To v hospodářské praxi 

znamená, ţe pokud dojde k omezení nebo úplné eliminaci vnějšího soutěţního tlaku, 

soutěţitelé budou moci zvýšit ceny a omezit nabídku, coţ můţe ještě prohloubit recesi. 

Podle odhadu by, při podstatném omezení obchodu mezi jednotlivými členskými státy 

Evropské unie, poklesla produktivita o 13 procent.
78

     

            

 Důraz na konzistentní prosazování osvědčených principů kontroly spojování 

soutěţitelů se projevuje v posílení role soutěţní advokacie, kdyţ zejména v kontextu 

státních záchranných zásahů bude velmi důleţité neztratit ze zřetele základní 

antitrustové zásady. Jeden z nejdůleţitějších úkolů představitelů Komise tak spočívá 

v přesvědčování zástupců jednotlivých členských států o prospěšnosti soutěţního práva. 

Zároveň v případě naléhavých problémů vyvolaných nepříznivou hospodářskou situací, 

bude pro včasné a vhodné řešení nutné adekvátně přizpůsobit rychlost rozhodování 

regulátora. Soutěţní politika by měla primárně cílit na odvětví, která nejvýrazněji 

figurují ve výdajích domácností nebo ta, jeţ jsou nejpodstatnější pro růst produktivity. 

V rámci Evropské unie jsou takovýmito hospodářskými sektory například energetika a 
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telekomunikace.
79

          

            

 I kdyţ Nařízení o kontrole připouští moţnost, aby v rámci úvahy o povolení či 

zákazu spojení bylo přihlédnuto i k prudkému vývoji trţních podmínek, zastává Komise 

pevné stanovisko, ţe nejdůleţitější je zajistit, aby trhy zůstaly plně konkurenční.
80

 

Navzdory krizovým tlakům by tak mělo platit, ţe dobře zavedený soutěţní reţim by měl 

být schopen, bez nutnosti podstatných novelizací anebo popření soutěţněprávních 

principů, se vypořádat s obtíţemi spojenými s ekonomickou krizí. A představitelé 

Komise za takový léty prověřený a dobře zavedený systém rozhodně pokládají i 

kontrolu spojování soutěţitelů na evropské úrovni.
81

 

3.2 Flexibilita při posuzování kontroly spojování soutěžitelů 

            

 Neelie Kroes potvrdila, ţe co se týče kontroly spojování soutěţitelů na evropské 

úrovni je Komise připravena poskytnout úlevy z ustanovení o odkladu uskutečnění 

spojení zakotvených v Článku 7 Nařízení o kontrole spojování, v případech které budou 

urgentní a kde a priori nebudou panovat ţádné soutěţní obavy.
82

 Takovéto úlevy a 

derogace jinak platných ustanovení se prakticky mohou uplatnit v případech 

záchranných transakcí, kdy je nutné pro nabyvatele nutné, aby měl moţnost, byť 

omezenou, monitorovat aktuální majetkovou strukturu a finanční portfolio cílové 

společnosti, aniţ by zároveň museli současně splnit poţadavky pro povolení spojení. 

Komise proto své porozumění hospodářským obtíţím demonstruje flexibilnějším 

přístupem k ustanovením Nařízení o spojování, jeţ v praxi umoţňuje urychlené přijetí a 

implementaci transakcí směřujících ke spojování soutěţitelů v případech, jeţ nesnesou 

odkladu. Situace velmi podobná tomuto modelovému příkladu nastala během akvizice 

Fortis Bank Belgium společností BNP Paribas, spojení Santander/Bradford & Bingley 

nebo v případě STX/Aker Yards.
83
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 Evropská Komise sama má jen omezené moţnosti pro zkrácení lhůt k notifikaci 

spojení soutěţitelů, ale můţe výrazně sníţit důkazní břemeno vyţadované pro 

předloţení soutěţnímu úřadu při notifikaci. Snahou Komise tak zůstává na jedné straně 

uchování schopnosti pruţně reagovat na nově vzniklou finanční situaci a na straně 

druhé zajistit, ţe opatření přijatá v zájmu zajištění finanční stability nebudou 

podlamovat právní jistotu zainteresovaných stran. Jak poznamenala Komisařka Kroes, 

je nutné zajistit, aby soutěţní pravidla byla dostatečně sofistikovaná, pro překonání 

rozdílů a dostatečně silná pro překonání obtíţí. 
84 

     

           

 Fúze a akvizice tvoří důleţitý nástroj pro konsolidaci finančních trhů, který 

zejména v období finanční krize můţe být doplňován institutem veřejné podpory. 

Takováto situace nastane například v případě, kdy je nutné při prodeji finančních 

institucí poskytnout veřejnou podporu, ať uţ kupci nebo předmětu dané transakce. 

Ačkoli spojování podniků jsou součástí přirozených a vítaných restrukturalizačních 

procesů, restrukturalizace sama by, dle názoru představitelů Komise, neměla být 

vykoupena za cenu férové soutěţe, ani by neměla vést ke zvýšení překáţek vstupu na 

trh nebo ke sníţení motivace inovovat.
85

       

            

 Prioritou Komise je zajištění spotřebitelského blahobytu prostřednictvím udrţení 

funkčního soutěţního testu, jak je stanoven v Nařízení o kontrole spojování. Toto 

nařízení je, alespoň podle názoru ředitele Generálního ředitelství pro soutěţ Loweho, 

samo o sobě vhodným a dostatečně pruţným nástrojem pro kontrolu koncentrací, bez 

ohledu na to, v jaké fázi ekonomického cyklu se dané hospodářství nachází.
86 

Spotřebitelský blahobyt můţe být z krátkodobého hlediska dosaţen zajištěním finanční 

a ekonomické stability, ale ve střednědobém a dlouhodobém horizontu bude 
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spotřebitelský blahobyt zaručen zachováním soutěţní trţní struktury.
87

 Na základě 

těchto úvah Lowe dochází také k závěru, ţe není potřeba zavádět nová zvláštní procesní 

pravidla, nebo novelizovat substantivní test pro posuzování spojení.
88

   

            

 Uskutečňování záchranných fúzí a akvizic s sebou nese zásadní ekonomická 

rizika, jako je umělé vytvoření too big to fail soutěţitelů (viz. níţe) či samotné narušení 

efektivní trţní struktury, které můţe v dlouhodobém horizontu zakonzervovat 

nevyhovující soutěţní prostředí s neefektivními soutěţiteli. Proto se, alespoň 

v teoretické rovině, jako vhodnější jeví kombinace s cílenou veřejnou podporou, která 

můţe být strukturována na minimální výši nezbytně nutnou k obnovení trţní stability a 

v dlouhodobém horizontu na rozdíl od kontroly spojování soutěţitelů nevyţaduje 

vysoké náklady na kontrolu dodrţování přijatých závazků ze strany soutěţitelů či 

zneuţití dominantního postavení.        

  

3.3 Deregulace a otázka too big to fail soutěžitelů    

             

Problém too big to fail entit je odkazem předkrizového období, ve kterém se 

dominujícím aspektem teoretického přístupu ke kontrole spojování soutěţitelů (a 

obecněji i k trţní regulaci) stala deregulace, zaštítěná zejména idejí laissez-faire. Tento 

filosoficko – ekonomický přístup vyústil v povolování megafúzí, a tudíţ vznik 

společností, jeţ jsou systémově důleţité – příliš velké na to, aby bylo moţné je nechat 

„padnout― (too big to fail), neboť by kvůli dominovému efektu mohlo v krajním případě 

dojít ke zhroucení hospodářského systému.  Jako exemplární příklad tohoto problému je 

uváděna soutěţní politika v USA, jeţ vedla k poklesu šetření zabývajících se 

spojováním soutěţitelů o 60 procent, počet fúzí napadených u soudu se sníţil o 70 

procent, a byly schvalovány fúze dříve nemyslitelné (včetně fúzí ústících do monopolu) 

a fúze mezi přímými konkurenty s vysokými překáţkami vstupu na trh.
 89
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 Přílišná shovívavost vůči záchranným fúzím můţe zanést potencionální krizový 

faktor do budoucí trţní struktury, kdyţ by tato mohla být významně ohroţena 

multiplikačním efektem pádu takto systémově významného soutěţitele. Je ovšem nutné 

připomenout, ţe riziko vzniku too big to fail soutěţitele a náklady jeho případné 

finanční sanace nejsou, na rozdíl od vlivu spojení na soutěţ, součástí podkladové 

analýzy pro rozhodnutí o schválení nebo nepovolení fúze.     

          

 Prosazování konceptu too big to fail je téţ moţné chápat jako sui generis 

přiznání, ţe trţní autoregulace není schopná sama o sobě vyřešit veškeré problémy, ke 

kterým v moderní ekonomice můţe dojít. Takovéto vynětí z trţních mechanismů můţe 

spolu s lobbistickými tlaky vlivových skupin dále podlomit úspěšné prosazování 

soutěţní regulace. Navíc je moţné je vyuţít i jako záminku k posílení trţní moci a 

poškození soutěţe a spotřebitelů.        

           

 Snaha o pozdější dekoncentrování je jiţ v teoretické rovině nákladná a v rovině 

praktické se můţe ukázat jako fakticky nemoţná, protoţe soutěţ jiţ byla nenávratně 

poškozena. Přílišná důvěra v ekonomické přínosy a důraz na ně můţe vést aţ 

k monopolizaci trţní struktury.
90

 Následná kontrola nad prosoutěţním chováním 

dominantů a monopolistů můţe být příliš náročná a podle některých autorů se na ní 

nelze plně spoléhat.
91

          

          

 Současná hospodářská krize tak přinesla řadu nových regulatorních výzev. Spolu 

s potvrzením v minulosti jen tušené skutečnosti, ţe existují finanční instituce příliš 

velké na to, aby bylo moţné je nechat padnout, a které se tím pádem vymykají 

klasickému působení pověstné neviditelné ruky trhu, se ukazuje, ţe představenstvo 

těchto společností často nemá ideální ekonomickou motivaci pro optimální správu 
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obchodní společnosti. Takovýto morální hazard můţe vyústit ve ztrátu podnikatelské 

obezřetnosti a excesivní obchodní riskování. Při regulatorním řešení tohoto dilematu 

bude nutné propojit poznatky z právních oborů řádná správa obchodních společností 

(corporate governance), finančního práva (přísnější poţadavky na kapitálovou 

přiměřenost, důsledné oddělení úvěrového a investičního bankovnictví) a práva ochrany 

hospodářské soutěţe (jasná strategie týkající se struktury trhu a velikosti individuálních 

soutěţitelů). Je také moţné předpokládat, ţe dojde k vyšší míře spolupráce finančních a 

soutěţních regulátorů a zohlednění dříve z hlediska regulace výlučně finančně právních 

ukazatelů při posuzování kontroly spojování soutěţitelů. Neelie Kroes: „Soutěţní úřady 

a centrální banky si nemohou dovolit působit ve svých vlastních malých světech – 

musíme společně pracovat na problematice, jako je rekapitalizace a restrukturalizace 

bank.“  
92

           

  

3.4 Oznámení Komise o nápravných prostředcích    

          

Stanovení efektivních závazků je bezpochyby další soutěţněprávní oblastí, ve 

které se ekonomická situace projevila, například tím, ţe je v případě uloţení závazku 

divestovat část podniku nutné vzít do úvahy i zhoršené ekonomické podmínky ztěţující 

moţnost nalézt potencionálního kupujícího. Komise se přesto musí pokusit podniknout 

co moţná nejdůkladnější šetření, i přesto, ţe v časech ekonomické krize můţe být 

výrazně ztíţené hodnověrné zjištění kritérií relevantních pro povolení spojení.  

           

 Tyto externí ekonomické skutečnosti byly reflektovány v říjnu 2008 v Oznámení 

Komise o nápravných prostředcích, které jsou přijatelné podle Nařízení Rady (ES) č. 

139/2004 a podle Nařízení Komise (ES) č. 802/2004. Do struktury samotného 

Oznámení se promítla jak judikatura evropských soudů, tak zkušenost Komise 

z formulování a vynucování závazků ve značném počtu případů, včetně studie týkající 

se minulých případů provedené Komisí v roce 2005. Na příklad v případu spojení 
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Lufthansa/ SN Brussels Airlines bylo přistoupeno k povolení spojení s takovými 

závazky, které, na základě bohatých zkušeností Komise s leteckým průmyslem, zvyšují 

atraktivitu potencionálních uchazečů o vstup na tento trh. Mezi právními instituty 

v Oznámení obsaţenými se odráţí například akceptování ztíţené šance nalézt adekvátní 

kupující stranu v případě nutnosti divestovat. A to tak, ţe Komise buď stanoví 

poţadavek na zajištění kupující strany před samotnou notifikací spojení, nebo prodlouţí 

lhůty na provedení divestování.        

            

 V potaz byla vzata i novelizovaná ustanovení Nařízení o kontrole spojování 

podniků, jako například moţnost prodlouţit povinné lhůty pro umoţnění prodiskutování 

a zváţení závazků.           

            

 Ačkoli je Oznámení o nápravných prostředcích formálně vzato novým 

pramenem práva v oblasti kontroly spojování soutěţitelů v EU, materiálně se v něm 

projevuje dlouhodobá kontinuita v posuzování s předkrizovou úpravou a nelze z něj 

vyvodit ţádný zásadní zlom v rozhodovací praxi Evropské komise.   

          

 Zásadním poznatkem z dosavadního krizového vývoje tak je, ţe Komise 

k problematice právního rámce spojování soutěţitelů přistoupila odlišně, neţ tomu bylo 

u právní úpravy veřejné podpory.  Zatímco v případě veřejné podpory nabyla platnosti o 

protikrizové aspekty nově modifikovaná právní úprava, v případě evropské kontroly 

koncentrací se stále uplatňuje předkrizová právní úprava, tedy jak to slovy vyjádřila 

Neelie Kroes je „v oblasti kontroly spojování vše při starém – pro naše vlastní 

dobro“(„business as usual in merger control – for all our sakes“).
93

 Výše řečené pro 

právní praxi znamená, ţe pokud spojení bude s vysokou pravděpodobností vést 

k podstatnému narušení soutěţe, nelze se spoléhat, ţe bude Komisí povoleno čistě 

z důvodu makroekonomických problémů, pokud nebude zároveň vyváţeno 

odpovídajícími závazky.         
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3.5 Failing firm defence        

           

Ačkoli Komise obecně připouští moţnost aplikace institutu záchrany podniku 

v úpadku („failing firm defence―) při kontrole spojování, výslovně odmítá moţnost 

shovívavějšího posuzování tohoto kritéria z důvodu hospodářské recese.
94

 Pro splnění 

failing firm defence
95

 je nutné naplnit kritéria stanovená v Pokynech pro posuzování 

horizontálních spojování. Při splnění podmínek má Komise moţnost povolit i jinak 

problematické spojení za předpokladu, ţe jedna ze spojujících se stran je podnikem v 

úpadku a zároveň případné zhoršení soutěţní struktury na daném trhu, které bude 

následovat po uskutečnění spojení, nebude v přímé souvislosti s uskutečněním spojení. 

Pro moţnost uplatnění failing firm defence jsou nejrelevantnější tři základní kritéria. Za 

prvé, společnost v hospodářských potíţích by v blízké budoucnosti byla z důvodu 

finančních obtíţí vytlačena z trhu, pokud by nebyla převzata jiným podnikem. Za druhé, 

neexistuje méně protisoutěţní alternativa v podobě koupě s méně škodlivými účinky na 

hospodářskou soutěţ neţ oznámené spojení. Za třetí, v případě neuskutečnění spojení 

by aktiva podniku v úpadku nevyhnutelně opustila trh.     

           

 Komise si je zároveň velmi dobře vědoma toho, ţe zdánlivě snadná a 

bezbolestná řešení dneška mohou mít nezamýšlené katastrofální konsekvence v 

budoucnu: „Neuvidíte nás, jak poskytujeme zvláštní zacházení a společnostem, které 

vidí fúze, jako rychlé a snadné řešení svých problémů. Nemáme ţádný zájem na 

povolení vytvoření ještě více společností, které jsou příliš velké na to, aby padly.“
96

  

          

 Uplatňování failing firm defence soutěţiteli je tedy Komisí posuzováno 

s rigorózní skepsí. Toto stanovisko je moţné ilustrovat na jejím přístupu ve dvou 
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nedávných případech. Zatímco v případě KLM/ Martinair došla Komise k názoru, ţe 

soutěţ omezující opatření spojená s tímto spojením v dohledné budoucnosti vymizí, 

proto budou dopady navrhované akvizice pravděpodobně pouze omezené a tedy je 

moţné spojení povolit, v případě akvizice VB Autobatterie GmbH/ FIAMM S.p.A. byla 

failing firm defence odmítnuta. Při podrobném vyšetřování finanční situace FIAMM a 

jejího moţného řešení totiţ došla Komise k závěru, ţe aktiva tohoto podniku v úpadku 

nemusí nevyhnutelně opustit trh, protoţe soutěţitelé s menším trţním podílem by mohli 

tato aktiva odkoupit.  Navíc Komise zaujala tvrzení, ţe újma způsobená na trţní 

struktuře vlivem případného uskutečnění spojení by byla váţnější neţ krátkodobé 

dopady spojené s úpadkem společnosti. Po dodatečném přijetí závazků, v podobě 

divestování části aktiv, bylo ovšem toto spojení nakonec povoleno.
97

    

  

3.6 Znárodňování jako záchranné opatření     

             

Částečné, ale i úplné znárodňování se stalo jedním z důleţitých rysů regulatorní 

odpovědi na současnou krizi. Z určitého hlediska je dokonce moţné říci, ţe je 

znárodnění přijatelnější formou zásahu do trţní struktury, neţ jsou některé vynucené 

privátní koncentrace, neboť je za prvé moţné je zvrátit a navrátit tak předchozí trţní 

strukturu s podstatně menšími obtíţemi. A za druhé, je moţné znárodněného soutěţitele 

přímo ovlivňovat díky státní participaci ve vedení společnosti, bez nutnosti nákladného 

a méně spolehlivé monitoringu chování a dodrţování přijatých závazků ze strany 

soutěţního úřadu. To velmi ulehčuje přijetí takových opatření, která v krátkodobém 

horizontu zajistí „přeţití― soutěţitele a zároveň v dlouhodobém horizontu nepoškodí 

trţní strukturu.          

          

 Zásadní nevýhodou při takovémto postupu pak vedle zásahu do vlastnických 

práv zůstává fakt, ţe stát je méně efektivním správcem majetku ve srovnání se 

soukromým vlastníkem. Pokud by znárodnění soutěţitele nebylo pouhou přechodnou 
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etapou, následovanou zpětnou privatizací společnosti, ale konečným stádiem, mohlo by 

touto cestou dojít k většímu poškození soutěţního prostředí, neţ kdyby byl podnik 

vstupem do klasického insolvenčního řízení nucen trh opustit. Vznik případných 

národních šampionů, kteří budou státem podporováni, se můţe ukázat jako fatální 

omezení konkurenčního prostředí a tedy faktická újma spotřebitelskému blahu. Ukazuje 

se ale, ţe si těchto negativních dopadů jsou samotné státy dobře vědomy, neboť 

například německá legislativa obsahuje ustanovení, podle něhoţ musí být znárodněný 

soutěţitel zpětně privatizovaný ihned, jakmile bude dlouhodobě stabilizovaný.   

            

 Navíc je i pohled samotné Komise na problematiku protekcionismu a 

protěţování vybraných soutěţitelů značně rezervovaný, kdyţ jej vnímá jako ohroţení a 

nikoli podporu pro evropské a národní šampiony. Prohlašuje, ţe soutěţní politika není 

ani zdaleka o prevenci růstu progresivních a konkurenceschopných evropských 

šampionů. Právě naopak, vynucování soutěţního práva – včetně kontroly spojování 

podniků – je klíčovým nástrojem veřejné správy pro vytvoření těch nejlepších moţných 

podmínek firmám pro podnikání a ekonomice pro růst.
98

     

             

3.7 Posuzování znárodňovacích opatření     

           

Na základě ustanovení Článku 345 SFEU Komise nečiní podstatné rozdíly 

v regulatorním přístupu ke znárodnění na straně jedné a spojování mezi soukromými 

osobami na straně druhé. I opatření směřující ke znárodnění tedy musí splňovat hmotná 

a procedurální ustanovení evropské kontroly spojování soutěţitelů, včetně povinného 

oznámení tohoto spojení Evropské komisi. Specifickým problémem je u znárodňování, 

na rozdíl od privátních koncentrací, určení celkového obratu dotčeného podniku ve 

smyslu článku 1(2) Nařízení o kontrole spojování podniků, jakoţto určovatele toho, zda 

spojení má komunitární dimenzi (význam pro celé Společenství) a podléhá tak 

jurisdikci Evropské Komise. Pro správné určení takovéhoto obratu je nutné vyřešit 

otázku podle bodu 22 preambule k Nařízení o kontrole spojování: „Ve veřejném sektoru 
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je tudíţ třeba, aby výpočet obratu podniku, účastnícího se spojení, bral v úvahu podniky 

tvořící hospodářskou jednotku s nezávislou rozhodovací pravomocí, bez ohledu na 

způsob, kterým je drţen kapitál nebo na pravidla správního dohledu, která se na ně 

vztahují.“ Jako nezávislá rozhodovací pravomoc je chápána schopnost formulovat bez 

vnějších vlivů vlastní dlouhodobou podnikatelskou strategii a provádět kaţdodenní 

úkony související s podnikáním.
99

 Ve většině případů znárodněné společnosti takovouto 

nezávislou rozhodovací pravomoc nebudou moci vykonávat, a proto bude nutné 

komplexněji posoudit, kde leţí skutečné centrum řídících procesů, z něhoţ státní moc 

vykonává kontrolu nad znárodněnou společností.      

          

 Ilustrativním příkladem výše zmíněného postupu je rozhodnutí o povolení 

spojení ve věci SoFFin/Hypo Real Estate, ze dne 15. května 2009. Tento případ se stal 

prvním rozhodnutím Komise o povolení faktického znárodnění banky podléhající 

ustanovením Nařízení o spojování, neboť SoFFin byl státem vlastněný stabilizační fond, 

vytvořený jako nástroj státní intervence. V Hypo Real Estate došla Komise k závěru, ţe 

nezávislou rozhodovací pravomoc vykonává, a je tedy adekvátní ekonomickou 

jednotkou a podnikem sui generis, německé Ministerstvo Financí. V tomto případě ale 

Evropská komise provedla elegantní úskok, kdyţ se vyhnula otázce, zda není kontrola 

vykonávána aţ na úrovni samotné Spolkové vlády, neboť kritérium nutného obratu bylo 

překročeno jiţ na úrovni ministerstva. Bez ohledu na tyto moţné otazníky bylo spojení 

povoleno bez nutnosti přijetí závazků.       

        

3.8 Rozhodovací praxe Komise v průběhu hospodářské krize  

    

Ve srovnání s masivními vládními intervencemi a finanční podporou na pomoc 

bankovnímu a pojišťovacímu sektoru se v souvislostí se záchranou nebo 

restrukturalizací bank uskutečnilo velmi málo fúzí, které by byly předmětem přezkumu 
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ze strany Komise.
100

 Většina fúzí a akvizic, ke kterým došlo v průběhu finanční krize, 

nenaplňovala kritéria stanovená Nařízením o kontrole spojování podniků, a proto se 

odehrávala pouze na národní úrovni, mimo jurisdikci Evropské komise
101

. Přes tuto 

skutečnost Komise vyjadřovala pevné přesvědčení, ţe dokáţe spolu s ustanoveními 

Nařízení o spojování „zvládnout cokoliv, co se v roce 2009 objeví. Mohou se udát 

sloţitá rozhodnutí, ale máme (Komise) flexibilitu potřebnou pro zakomponování 

měnících se trţních okolností do úvahy.“
102

       

          

 Vzhledem k těmto okolnostem je ovšem obtíţné adekvátně analyzovat 

regulatorní přístup Komise. Přesto je moţné, na základě rozhodnutí ve věcech 

Santander/ Aliance & Leicester, BNP Paribas/ Fortis, Santander/ Bradford & Bingley 

Assets, vyvodit, ţe nedošlo k ţádné revoluci v oblasti kontroly koncentrací. Komise i 

nadále, kontinuálně se svou předkrizovou rozhodovací praxí, analyzuje zejména dopad 

zamýšleného spojení do struktury relevantního trhu s cílem zajistit dlouhodobou 

efektivní konkurenci v dotčeném sektoru. Flexibilita se pak projevuje zejména 

v rychlosti rozhodování. Ačkoli je tradičně většina z oznámených spojení povolena 

přibliţně pět týdnů po počátečním přezkumu
103

, v prosinci 2008 Komise v případu BNP 

Paribas/ Fortis dokázala, ţe je v případě nutnosti schopna rozhodnout i dva týdny před 

vypršením běţné lhůty.         

            

 Mezi ta nejvýznamnější rozhodnutí lze bezpochyby zařadit rozhodnutí o zákazu 

spojení. V průběhu krize se taková objevila dvě – Olympic/Aegean a NYSE/Deutsche 

Borse. Fúze v případu dvou spojujících se aerolinií – Olympic a Aegean – znamenala, 

ţe by po uskutečnění spojení výsledná podnikatelská entita dosáhla kvazimonopolního 

postavení na trhu vnitrozemských letů v Řecku. Vzhledem k tomu, ţe strany nebyly 

ochotny nabídnout dostatečně efektivní závazky, které by byly schopné plně odstranit 
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soutěţní obavy Komise, došlo k zákazu dotčeného spojení.
104

 Toto rozhodnutí je moţné 

pokládat za konstantní pokračování v trajektorii vyznačené jiţ v rozhodnutí o zákazu 

uskutečnit spojení Ryanair/Aer Lingus. Stejně jako v tomto historickém případu i 

v případu Olympic/Aegean vyţaduje Komise přijetí dostatečných závazků a nenechá se 

uspokojit mlhavými tvrzeními o efektivnosti.      

            

 Ani rozhodnutí ve věci NYSE/Deutsche Borse nepřineslo ţádné podstatné změny 

v posuzování spojování. Nadále kladený důraz na efektivní trţní strukturu a preference 

strukturálních závazků, dovedla Komisi k rozhodnutí zakázat uskutečnění oznámeného 

spojení. Jak dodává Almunia: „Jsem přesvědčen, ţe proto, aby byly schopny reálné 

ekonomice dobře poslouţit, musí být finanční trhy otevřené, efektivní a konkurenční. 

Finanční transakce jsou základním stavebním kamenem evropské ekonomiky. Dnešním 

rozhodnutím jsme zajistili, ţe soutěţ, nízké bariéry vstupu na trh a přínosy budou 

zachovány na těchto významných trzích i do budoucna.“
105

    

           

 Za současné situace je obtíţné vyvozovat striktní názory, neboť jak bylo jiţ 

zmíněno, valná většina uskutečněných spojení neměla komunitární rozměr, a proto 

nenáleţela do působnosti Evropské komise. Z tohoto důvodu se zdá, ţe proběhnuvší 

hospodářská krize moţná nemusela být dostatečně silným zátěţovým testem.   

             

3.9 Ochrana oprávněných zájmů       

  

Na základě Článku 21(4) Nařízení o kontrole spojování mohou jednotlivé 

členské státy přijmout přiměřená opatření k ochraně oprávněných zájmů, jako jsou 

veřejná bezpečnost, pluralita médií a pravidla obezřetnostního dohledu. V současném 

kontextu je zásadní otázkou, zda stabilita v současné hospodářské krizi konstituuje další 

veřejný zájem ve smyslu třetího pododstavce. Takováto námitka dalšího veřejného 

zájmu můţe být ovšem vznesena jen členským státem a nikoli Evropskou komisí. 
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Komisi je kaţdý další navrhovaný veřejný zájem členským státem sdělen, ta jej posoudí 

z hlediska slučitelnosti s evropským právem a své rozhodnutí oznámí navrhovateli. 

           

 V rámci moţného posuzování jednoho spojení jak soutěţními úřady jednotlivých 

členských států, tak i Evropskou komisí je třeba podotknout, ţe členské státy mohou 

zakázat takové spojení, které Komise povolila, nebo povolení takovéhoto spojení 

podmínit přijetím adekvátních závazků. Nesmí ale povolit takové spojení podniků, které 

Komise sama zakázala.         

            

 I přesto, ţe se objevují hlasy poukazující na vhodnost zakomponování 

alternativních hledisek, jako je například zaměstnanost, do úvahy Komise o povolení 

nebo zákazu spojení, je Philip Lowe na základě dlouhodobé zkušenosti toho názoru, ţe 

je efektivnější, aby se Nařízení o kontrole spojování soustředilo jen na jediný cíl a 

problematika zaměstnanosti byla řešena jinými právními instrumenty. Dále Lowe 

vyjadřuje přesvědčení, ţe soustředění se na eliminování moţné újmy spotřebitelům 

spíše neţ na ochranu neefektivních soutěţitelů, je vhodnou cestou ze současné krize, 

protoţe v období ekonomické recese nabývá na důleţitosti umoţnit spotřebitelům 

vyuţít v plné míře jejich kupní sílu. Recese nesmí být pojímána jako záminka pro 

přenesení finančních problémů neefektivně operujících soutěţitelů na spotřebitele 

prostřednictvím protisoutěţního chování, v důsledku čehoţ by spotřebitelé fakticky 

prostřednictvím povinných odvodů do státního rozpočtu podporovali záchranná 

schémata pro dlouhodobě neudrţitelné a neefektivní trţní struktury.
106

    

           

 Orientace na čistě soutěţní kritéria by podle názoru představitelů Komise měla 

zaručit niţší ceny, produkční inovaci a nárůst spotřebitelského blahobytu. Zároveň se 

vyjadřuje přesvědčení, ţe transparentní a nediskriminační kontrola spojování podniků je 

klíčem k podpoření pověsti Evropské unie jako místa vysoce přívětivého vůči 

zahraničním investicím.
107
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 Taktéţ je ale třeba dodat, ţe zejména v posledních letech s nástupem Komisaře 

Almunii došlo k výraznému rozšíření palety cílů, kterých má být dosahováno 

prostřednictvím hospodářské soutěţe. Mezi ně se tak řadí nejen ochrana spotřebitele, ale 

i malých a středních podniků, ochrana konkurenční trţní struktury, spravedlivé šance na 

úspěch a jiné pro EU strategické cíle.
108

       

            

  Vzhledem k bezprecedentnímu charakteru a průběhu finanční krize je moţné 

spekulovat, zda si Komise uchová svůj tvrdý přístup, nebo umoţní etablování nového 

veřejného zájmu, prozatím se tak ovšem nestalo. Na úrovni členských států je situace 

poněkud odlišná, jak dokazuje následující kapitola.      

            

4 Vliv krize na kontrolu spojování ve vybraných členských 

státech EU          

4.1 Znárodňování na úrovni jednotlivých států    

          

Na úrovni jednotlivých členských státu došlo v několika případech k vynětí 

vyvlastňovacích transakcí z regulatorního rámce kontroly spojování soutěţitelů. 

Spolková republika Německo se uchýlila k exempci takových vyvlastňovacích řízení, 

jeţ jsou vedeny s cílem zajistit okamţitou pomoc a dlouhodobou stabilitu finančního 

systému. Vytvoření Fondu pro stabilizaci finančního trhu, mezi jehoţ hlavní cíle patří 

hospodářské posílení finančních ústavů postiţených krizí prostřednictvím získávání a 

posilování státní majetkové účasti v nich, bylo zároveň spojeno s jeho vynětím 

z působnosti německé antimonopolní legislativy díky ustanovení článku 2 odstavce 17 

zákona o stabilizaci finančního trhu, jeţ pro tuto situaci deroguje části I – III zákona 

proti omezování hospodářské soutěţe. Ačkoliv se na první pohled můţe zdát, ţe jsou 

tato ustanovení identická se situací ve Velké Británii, uvolnění soutěţního reţimu 

v Německu se týká jen a pouze vyvlastňovacích operací. Podobná situace jako 
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v Německu nastala i v Portugalsku, kde došlo k suspenzi soutěţního reţimu pro 

znárodňovací transakce od 24. listopadu 2008 do 31. prosince 2009.
109

   

  

4.2 Velká Británie          

4.2.1 Akvizice HBOS/LLOYDS        

     

 Varovným příkladem v oblasti kontroly koncentrací je na národní úrovni příklad 

akvizice HBOS/Lloyds, jeţ se uskutečnila ve Velké Británii. Podmínky této transakce 

byly vypracovány 13. října 2008. V této době byla ovšem zároveň připravována nová 

právní úprava, jeţ novelizovala článek 58 Enterprise Act 2002 tím způsobem, ţe nově 

obsahuje jako moţnou výjimku z povinnosti nechat prověřit relevantní spojení 

soutěţitelů prostřednictvím UK Competition Commission, okolnost, ţe se jedná o 

spojení, jeţ je v zájmu stability finančního systému Velké Británie. Před touto změnou 

byla jedinou platnou výjimkou národní bezpečnost. Dne 24. října 2008 vešla tato právní 

úprava v účinnost.
110

          

           

 Stejného dne britský soutěţní úřad Office of Fair Trading („OFT―) podal podnět 

UK Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform Lordu 

Mandelsenovi poţadující, aby UK Competition Commission provedla detailnější 

analýzu HBOS/Lloyds akvizice z důvodu naplnění kritérií „relevant merger situation―. 

Obavy vzbuzovalo zejména podezření, ţe můţe dojít k podstatnému sníţení úrovně 

soutěţe na trhu osobních bankovních účtů a hypoték, zejména pak ve Skotsku. Lord 

Mendelson 31. října 2008 vyuţil nově nabytého oprávnění a rozhodl se nepostoupit 

dotčené spojení UK Competition Commission k bliţšímu přezkoumání. I přesto, ţe 

OFT shledal důvodné prima facie soutěţní obavy, Secretary of State na bázi 

proporčního testu tuto transakci umoţnil. Ve svém rozhodnutí argumentoval, ţe přínosy 
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této akvizice pro stabilitu britského finančního systému významně převyšují moţné 

negativní proti-soutěţní důsledky a z tohoto důvodu je spojení ve veřejném zájmu.
111

 

            

 Na toto rozhodnutí reagovala „Merger Action Group―, skupina tvořená vlastníky 

bankovních účtů, zaměstnanci dotčených bank a podnikateli, která jej napadla u 

Competition Appeal Tribunal, kde namítala disproporčnost a z toho pramenící 

nezákonnost daného rozhodnutí. Ačkoli bylo namítáno, ţe finanční potíţe HBOS mohli 

být řešeny způsobem, který by byl šetrnější k zachování funkční soutěţní struktury, jako 

například poskytnutí HBOS kapitálové injekce spolu se zárukami, jeţ by umoţnili její 

dlouhodobé přeţití a participaci v soutěţním procesu, nebo ţe Secretary of State se ve 

svém rozhodnutí dostatečně nevypořádal se závaţnými tvrzeními OFT, byla ţaloba 10. 

prosince 2008 zamítnuta.
112

         

           

 Toto rozhodnutí s sebou nese potencionálně vysoké náklady v podobě 

závaţného rizika těţko zvratitelného a dlouhodobého sníţení soutěţe v sektoru 

bankovních sluţeb ve Velké Británii jako celku a speciálně ve Skotsku. Vynětí akvizice 

HBOS/Lloyds by bylo ideálním řešením v případě negativního sentimentu, nedůvěry 

vůči HBOS, za předpokladu, ţe by tato banka ovšem byla zároveň fundamentáně 

zdravá. Problémem HBOS ale nebyla jen krize důvěry, nýbrţ i zásadní problémy 

v ekonomických fundamentech. Takováto akvizice ovšem není schopna vyřešit problém 

systémově nedostatečného kapitálu.        

           

 Za současné situace se ukazuje, ţe jsou motivace a moţnosti pro získání 

mimosoutěţních výhod ze strany politické moci pro soutěţitele ještě vyšší neţ během 

běţné ekonomické recese. Jen velmi obtíţně se dají předpovědět deformace v trţní 

struktuře, protoţe se plně projeví aţ v budoucnosti. Přesto by si regulátoři a zákonodárci 

měli slovy Johna Vickerse: „zapamatovat, ţe soutěţní politika tu, stejně jako štěně, není 
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jen na Vánoce.“
 113

          

             

4.2.2 Systémová podpora a individuální záchrana     

            

Problematičnost případu HBOS/Lloyds ještě více vynikne v kontrastu s jiným 

záchranným opatřením, učiněným za identických podmínek, stejnou administrativou ale 

s pravděpodobně podstatně odlišným efektem v budoucnu.     

            

 Dne 8. října 2008 byl ve Velké Británii přijat balík systémové podpory pro 

britské banky a stavební spořitelny, jehoţ součástí byla opatření pro posílení 

bankovního kapitálu, spolu s podmínkami vyplácení dividend a podmínkami 

poskytování úvěrů zejména malým podnikatelům a domácnostem. Zatímco tedy 

opatření přijatá k umoţnění spojení HBOS/Lloyds byla určena k vyřešení ekonomických 

obtíţí individuálního soutěţitele, říjnový balík byl adresován k vyřešení systémového 

problému celého hospodářství.        

          

 V případě, ţe se jedná o krizi systémovou spojenou s nedostatkem přiměřeného 

bankovního kapitálu, a nikoli pouze o nedostatek likvidity, je přijetí protikrizových 

schémat typu britského balíku systémové podpory tím nejadekvátnějším řešením, neboť 

alternativy k němu jsou podstatně nevýhodnější, ať uţ se jedná o absenci státních 

zásahů nebo zásahy směřované na podporu individuálních soutěţitelů. Naprostá absence 

státních zásahů do, finanční krizí systémově ohroţeného, hospodářství, tedy jakýsi 

laissez faire regulatorní stav, ovšem pro svou bezprecedenčnost mohl zanechat 

nedozírné následky ve světovém hospodářství. Individuální zásahy často mohou být 

spíše nevhodnou formou státní podpory protekčních soutěţitelů a výsledkem účinného 

lobbingu, neţ vhodným řešením problémů ekonomiky jako celku. Ve srovnání s tím je 

adekvátní systémová pomoc soutěţně neutrální, tedy mezi soutěţiteli nediskriminující, 

nezvýhodňuje jednotlivé podniky na základě těţko prokazatelných tvrzení a tím 
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nenarušuje efektivní trţní strukturu, jak ostatně konstatovala i Evropská komise. Ta 

v hodnocení britského záchranného balíčku ocenila zejména, ţe umoţňuje 

nediskriminační přístup k finanční pomoci, je časově a rozsahem omezený a obsahuje 

pojistky pro případ pokusu o zneuţití záchranného schématu.
114

    

  

4.3 Česká republika         

         

4.3.1 Vliv krize na kontrolu spojování soutěžitelů v ČR    

             

Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe ve své analýze působení 

antimonopolních institucí v období ekonomické krize
115

 hned z kraje upozorňuje na 

pozitivní efekt hospodářské krize, který je často, ať uţ záměrně či neúmyslně, opomíjen. 

Tento efekt spočívá v posílení prvků trţní autoregulace, tedy selekci a setrvání 

efektivních soutěţitelů na trhu, odchod neefektivních soutěţitelů z něj a efektivní 

realokaci zdrojů. Hospodářské dopady krize mohou znamenat posun od prosazování 

dlouhodobě efektivní trţní struktury směrem k podpoře a zajištění ekonomického přeţití 

jednotlivých podniků a s tím spojené zachování pracovních míst. Velký důraz analýza 

úřadu klade na osvětlení osvědčených dlouhodobých pozitivních přínosů efektivní trţní 

struktury, kdyţ postupně vyjmenovává, ţe odchodem neefektivního soutěţiteli 

spotřebiteli z dlouhodobého hlediska nevzniká újma nebo ţe fungující hospodářská 

soutěţ, postavená na svobodném soupeření, je jednou z nejdůleţitějších hodnot 

moderních ekonomických systémů. Pokud tedy státy přijímají protikrizová opatření, 

měly by v co nejvyšší míře šetřit tyto osvědčené soutěţní principy.   

            

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe tedy fakticky vykročil ve šlépějích 

Evropské komise, kdyţ formou explicitní soutěţní advokacie preventivním způsobem 

zdůrazňuje jak případné pozitivní efekty krize, tak negativní dopady nedostatečně 
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promyšlených nebo přímo neskrývaně populistických vládních zásahů.   

          

 Informační list ÚOHS se také poměrně striktně vymezuje vůči státnímu 

protekcionismu, ať uţ ve formě cel, dotací, anebo státní podpory.  K tomu dále dodává, 

ţe „nebezpečím, jemuţ je třeba s odhodláním čelit, je vytváření a posilování zákonných 

či administrativních bariér vstupu na trh, k čemuţ můţe docházet za účelem ochrany 

stávajících účastníků trhu, sníţení obchodní výměny a zvýšení cen jak pro soutěţitele, 

tak pro spotřebitele.“
116

         

           

 Obecně se během krizového období zvyšuje četnost výskytu proti-soutěţního 

chování a zvyšuje se prostor pro zvyšování trţní koncentrace. ÚOHS si je také dobře 

vědom potencionálních lobbistických tlaků pramenících ze zhoršené ekonomické 

situace a vyjadřuje jasné odhodlání jim čelit: „instituce se musí ostře a jasně vymezit 

vůči všem zásahům, a to i státním, které by mohly poškodit či dokonce nenávratně 

narušit základní trţní principy zaloţené na účinné konkurenci, ať uţ na úrovni 

národních či globálních trhů.“
117

 Neefektivní státní zásahy by mohly vést k prodlouţení 

a prohloubení recese a případně do budoucna k vytvoření podmínek pro stagnaci: 

„Zvýhodňování méně efektivních účastníků trhu na úkor produktivnějších a 

schopnějších prostřednictvím státní podpory a dotací, jehoţ výsledkem je udrţení prvně 

jmenovaných na trhu, můţe dlouhodobě vést k narušení efektivní alokace zdrojů a 

smysluplnosti ekonomické činnosti a sníţení celkové prosperity (social welfare).“
118

 

           

 Pro zvýšení právní jistoty recipientů soutěţně-právní regulace se ÚOHS rozhodl 

přikročit k posílení transparentnosti rozhodování publikací soft law ve formě dvou 

oznámení, a to: Oznámení o zákazu uskutečňovat spojení před jeho povolením a 

výjimkách z něj a Oznámení o aplikaci konceptu obrany společnosti v hospodářských 

potíţích při posuzování spojení soutěţitelů. Tato oznámení ÚOHS bude vyuţívat i v 

budoucnu, takţe nebudou časově omezeny jen na současnou hospodářskou krizi a 
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budou se moci aplikovat za jakékoli ekonomické i trţní situace.
119

    

             

4.3.2 Koncept obrany společnosti v hospodářských potížích   

            

Očekávatelným argumentem pro povolení spojení soutěţitelů během 

hospodářské krize je obrana společnosti v hospodářských potíţích (failing firm defence). 

Při formulování podmínek této obrany vyšel ÚOHS zejména z podmínek 

formulovaných v rozhodovací praxi Evropské komise a Pokynech pro posuzování 

horizontálních spojování. Při posuzování této formy obrany je nutné vyhodnotit, zda je 

z dlouhodobého soutěţního hlediska vhodnější a efektivnější umoţnit přesun 

disponibilních aktiv společnosti, které hrozí hospodářský úpadek, směrem 

k ekonomicky silnějšímu nabyvateli, nebo zda je z hlediska budoucí efektivní struktury 

trhu optimálnější umoţnit ostatním soutěţitelům nabýt aktiva společnosti, ekonomickou 

realitou donucené trh opustit, prostřednictvím volné soutěţe o ně a jejich následnou 

absorpcí. Z pohledu soutěţního úřadu je v takovýchto případech podstatné umoţnit 

dostatečně flexibilní procesní postup pro případ potřeby zrychlené realizace spojení, a 

to eventuálně i před právní mocí rozhodnutí o jeho povolení.    

            

 Poţadavek na rychlé a pruţné rozhodování soutěţního úřadu je navíc umocněn 

hrozbou prudkého sníţení hodnoty společnosti, která se ocitne ve finančních obtíţích. 

Nutnost postupovat co moţná nejrychleji a to aţ v řádu několika dnů, představuje 

významný tlak na efektivní vynakládání omezených zdrojů, především personálních, 

regulátora.           

           

 První z těchto podmínek je tvrzení a prokázání toho, ţe spojením nabývaný 

soutěţitel, případně nabývající soutěţitel, nebo i nabývající a nabývaný soutěţitel 

zároveň, se nachází v natolik zásadních hospodářských potíţích, ţe bude muset ukončit 

svoji činnost a odejít z trhu, na kterém aktuálně působí. Tyto problémy musí být 

dlouhodobé, závaţné a dotýkající se celého podniku.     
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 Druhou podmínkou je vyřešení otázky, jestli se na relevantním trhu nenalézá 

soutěţitel schopný a ochotný nabýt aktiva společnosti v hospodářských potíţích po 

jejím odchodu z trhu. Pokud existuje alespoň jeden takovýto nabyvatel, pak je 

optimálním soutěţním řešením nezasahovat do přirozených trţních procesů, nechat 

neefektivního soutěţitele opustit trh a o absorpci jím uvolněných aktiv rozhodnout 

prostřednictvím regulérní konkurenční soutěţe mezi potencionálními nabyvateli.  

           

 Třetí a poslední podmínkou je nevyhnutelný odchod aktiv společnosti 

v hospodářských potíţích z trhu. Pro splnění této podmínky se vyţaduje zejména 

prokázání nepravděpodobnosti převzetí a provozování aktiv společnosti 

v hospodářských potíţích po realizaci insolvenčního řízení třetím subjektem. ÚOHS při 

posuzování také klade důraz na zjištění, zda odchod aktiv dané společnosti z trhu 

pravděpodobně povede ke zhoršení soutěţních podmínek, v důsledku čehoţ dojde i 

k újmě spotřebitelů.          

          

 Z hlediska rozhodovací praxe ÚOHS došlo k lehce paradoxní situaci, kdyţ, 

přestoţe se ÚOHS nikdy nezbýval případem ţádosti o povolení spojení na základě 

konceptu obrany společnosti v hospodářských potíţích, bylo konceptu failing firm 

defence a jeho jednotlivých elementů vyuţito v právní argumentaci v případě spojení S 

128/02 Baring Communications/Vision Network.      

        

4.3.3 Zákaz uskutečňovat spojení před jeho povolením    

            

Publikací Oznámení o zákazu uskutečňovat spojení před jeho povolením a 

výjimkách z něj ÚOHS nijak nevybočuje ze své dosavadní rozhodovací praxe, ale 

naopak ji  podstatě jen potvrzuje. Tím nejdůleţitějším přínosem tohoto dokumentu je 

deklarovaný závazek ÚOHS rozhodnout o návrhu spojujících se soutěţitelů na povolení 

výjimky v co nejkratší moţné lhůtě. Pro úspěšné dodrţení tohoto závazku je klíčové, 

aby soutěţitelé usilující o spojení byli schopní co moţná nejdříve navázat kontakt se 
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zástupci ÚOHS
120

, a to před samotným podáním návrhu na povolení výjimky ze zákazu 

a notifikaci spojení, ke kterému se navrhovaná výjimka vztahuje. Při splnění nutné 

podmínky kooperace společností usilujících o spojení s ÚOHS si tento stanovuje 

závazek rozhodnout o povolení výjimky zpravidla do 10 dní od podání úplného návrhu 

na povolení výjimky. Procesní a hmotněprávní předpoklady pro povolení takové 

výjimky jsou upraveny v § 18 odst. 3 a 4 Zákona o ochraně hospodářské soutěţe.  

            

 Jak se ukazuje, vliv hospodářské krize na kontrolu spojování soutěţitelů v ČR 

fakticky velmi věrně kopíruje vývoj na evropské úrovni. Flexibilitu, kterou ÚOHS 

projevuje ve své reakci na objektivní zhoršení ekonomických podmínek podnikání, není 

moţné zaměňovat se změkčením soutěţních pravidel a standardů posuzování, které jsou 

pro ÚOHS nepřijatelné i v období současného ekonomického poklesu. ÚOHS deklaruje, 

ţe: „Zachování konkurenčního prostředí a uvolnění trhu je nutnou podmínkou, nikoliv 

však postačující, ke zlepšení stávající ekonomické situace. Zvýšená ostraţitost při 

ochraně existujících pravidel soutěţe a jejich konzistentní aplikace je přitom třeba nejen 

v období krize, nýbrţ i v navazující fázi ekonomického cyklu.“
121

    

           

5 Statistické údaje o spojování soutěžitelů v období 

hospodářské krize        

   

Od 21. září 1990 aţ do 30. června 2012 bylo Evropské komisi notifikováno 5009 

případů
122

. Při bliţším zaměření na období, v němţ se projevila hospodářská krize lze 

vypozorovat trend spočívající v počátečním významném poklesu notifikovaných 

spojení, který postupně přešel v pozvolný opětovný nárůst. Zatímco v roce 2007 bylo 

notifikováno 402 spojení, v roce 2008 jich bylo jen 347 a v roce 2009 došlo k ještě 

strmějšímu propadu na 259 notifikovaných spojení. Rok 2010 byl ve znamení 

pozvolného růstu na 274 notifikovaných spojení. Tato růstová tendence byla potvrzena 
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 Viz Oznámeni o přednotifikačních kontaktech  

121
 Neruda R., Bouček M., Působení a role antimonopolních institucí v období ekonomické krize 

z hlediska soutěţního práva. Infolist ÚOHS 2009, č. 3, str. 9 
122

 Zdroj: http://ec.europa.eu/competition/mergers/statistics.pdf 
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v roce 2011 s 309 notifikovanými spojeními. Do poloviny roku 2012 bylo notifikováno 

152 spojení, lze tedy očekávat podobný počet případů jako v předcházejícím roce. 

Upřesňující znázornění lze vyčíst z přiloţeného grafu č. 1:     

  

Graf č.1: 

 

(Zdroj: Evropská Komise, dostupné online: http://ec.europa.eu/competition/mergers/statistics.pdf; autor) 

            

 Vývoj počtu zahájených správních řízení v oblasti spojování soutěţitelů je 

v České republice velmi podobný. Zatímco v roce 2007 bylo zahájeno 61 správních 

řízení, v roce 2008 došlo k poklesu na 57 a v roce 2009 dokonce aţ na 40 zahájených 

řízení. Rok 2010 znamenal opětovný růst, kdyţ bylo zahájeno 45 správních řízení, který 

přetrval i v roce 2011 s 50 zahájenými správními řízeními.     
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(Zdroj: ÚOHS, dostupné online:http://www.compet.cz/informacni-centrum/statistiky/statistiky-hs/; autor) 

             

          

 Následující statistika (graf č. 3) jasně prokazuje, ţe struktura rozhodování 

Komise je víceméně neměnná, nebo přesto, ţe absolutní čísla jsou rozdílná, poměr mezi 

nimi osciluje okolo stejné výše.        

  

Graf č. 3: 

http://www.compet.cz/informacni-centrum/statistiky/statistiky-hs/
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(Zdroj: Evropská Komise, dostupné online: http://ec.europa.eu/competition/mergers/statistics.pdf; autor) 

            

            

            

 Statistické údaje uvedené v předchozím grafu, jsou níţe vyjádřeny a 

znázorněny ještě procentuelně.        
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Graf č. 4:

 

(Zdroj: Evropská Komise, dostupné online: http://ec.europa.eu/competition/mergers/statistics.pdf; autor) 

  

6 Závěr           

        

V rámci konečného zhodnocení práce lze konstatovat, ţe, prostřednictvím 

projevů představitelů Evropské komise a Generálního Ředitelství pro soutěţ, 

kontinuálního vývoje v právní úpravě, soft law i v rozhodovací praxi Komise, bylo 

doloţeno setrvání na osvědčených předkrizových principech. Zatímco hmotněprávní 

úprava kontroly spojování soutěţitelů zůstala z větší části fakticky nezměněná, 

z procedurálního hlediska Komise demonstrovala flexibilitu prostřednictvím povolování 
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spojení v rekordně krátkém čase, jak bylo doloţeno na konkrétních případech. Avšak i 

flexibilita Komise má určité meze, jak prokázalo odmítnutí shovívavějšího posuzování 

failing firm defence. Jestliţe etapa více ekonomického přístupu v evropském právu 

hrozila redefinováním priorit kontroly spojování soutěţitelů směrem k mnohem 

vyššímu akcentování efektivity a spotřebitelského blahobytu, za cenu ústupu 

z obezřetné péče o strukturu trhu, tak dosavadní vývoj kontroly koncentrací 

v hospodářské krizi prokázal, ţe šlo jen o plané obavy. Ukazuje se, ţe není moţné 

s absolutní určitostí prokázat převahu neoliberální chicagské teorie nad ordoliberální 

freiburgskou, jde spíše o kombinaci obou. Je ovšem pravdou, ţe s odchodem Komisařky 

Kroes a nástupem Komisaře Almunii je moţné v projevech představitelů Komise 

vysledovat určitý posun směrem k vyššímu důrazu na efektivní strukturu trhu na úkor 

případných přínosů zvaţovaného spojení. Jak prohlašuje samotný Almunia: „Stabilita 

našeho systému byla podrobena zkoušce, zejména ze strany opakujících se volání po 

mírnějším přístupu ve vynucování soutěţněprávních norem. My jsme ovšem těmto 

ţádostem odolali a udrţeli si spravedlivý a pevný přístup, protoţe zachování 

konkurenční trţní struktury je stejně důleţité v chudých letech jako v letech 

blahobytu.“
123

 Nepotvrdily se ovšem ani obavy z podřízení kontroly spojování jiným 

společenským zájmům jako je například zvýšení zaměstnanosti. Ačkoli byly tyto cíle 

uznány jako důleţité, kontrola spojování podniků není podle představitelů Komise 

vhodným nástrojem pro jejich dosahování. Do budoucna je ale moţné spekulovat, zda 

rozšíření cílů, kterých má být dosahováno prostřednictvím soutěţe, nebude v konečném 

důsledku znamenat zvýšený nátlak na soutěţní úřady nebo dokonce určitou sluţebnost 

evropského antitrustu vůči jiným hodnotám a strategickým cílům.    

     

Pasáţe popisující z komparativního hlediska vliv hospodářské krize na kontrolu 

spojování soutěţitelů na úrovni jednotlivých členských států ukázaly, ţe situaci 

v Německu a Portugalsku je moţné vnímat jako projev obezřetnosti v zásazích do 

kontroly spojování soutěţitelů, neboť jsou takové zásahy předem omezeny časově nebo 

samotným předmětem úpravy. Příklad z Velké Británie na druhou stranu ukazuje, ţe 

nevhodné státní zásahy a prosazení krátkodobých cílů na úkor funkční trţní struktury 
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sice mohou přinést uklidnění situace na trhu v současnosti, ale jen za cenu jejího 

pravděpodobného zhoršení v budoucnu. Případ České republiky pak vyniká svou 

podobností se situací na evropské úrovni.  V zájmu posílení legitimního očekávání 

soutěţitelů ÚOHS přistoupil k publikaci soft law, deklaroval schopnost vyuţít 

výjimečných instrumentů, jako je obrana společnosti v hospodářských potíţích, a 

v rámci své rétoriky posílil důraz na obhajobu volné soutěţe. 

           

 Statistické údaje o spojování soutěţitelů v období hospodářské krize ukazují na 

výrazný pokles notifikovaných spojení, který postupně přešel v pozvolný opětovný 

nárůst, jehoţ udrţení lze očekávat i v letošním roce. Současně se ale ukazuje, ţe bez 

ohledu na právě probíhající ekonomický cyklus je poměr jednotlivých typů rozhodnutí 

Komise stále přibliţně stejný. 

           

 Při zhodnocení vlivu hospodářské krize nelze opomenout fakt, ţe s sebou 

přinesla některé nové výzvy jako je problematika znárodňování, otázka nutnosti 

nalezení vyváţeného poměru mezi zkrácením lhůt pro povolení spojení v zájmu 

usnadnění uskutečnění urgentních transakcí a současně ponecháním dostatečného času 

regulátorovi pro odpovědné posouzení dopadů navrhovaného spojení.   

            

 Nepotvrdila se tedy v úvodu této práce formulovaná hypotéza, ţe hospodářská 

krize měla podstatný vliv na právní úpravu kontroly spojování soutěţitelů a na 

rozhodovací praxi Evropské komise. Vliv hospodářské krize na kontrolu spojování 

soutěţitelů v EU nelze označit za podstatný nebo revoluční. Jde mnohem spíše 

o pozvolný přirozený evoluční vývoj. Kontrola spojování si zachovala konzistenci 

v principech a projevila flexibilitu v procesních aspektech. Jinými slovy tedy Komise 

prokázala, ţe i kdyţ jako základní axiom platí, ţe nejlepší strategie pro zotavení se 

z krize představuje robustní a rigorózní soutěţní politika, přesto samotný přirozený 

průběh krize Komisi donutil přizpůsobit své regulační standardy, kdyţ musela zajistit, 

ţe nebude klást administrativní překáţky nad míru nezbytně nutnou pro zajištění 
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souladu se soutěţněprávními zásadami a komplikovat tak stabilizování hospodářství.
124

 

          

 Vzhledem k prohlubující se recesi je nutné si udrţet konkurenceschopnost. 

Komise je toho názoru, ţe: „Naše ekonomiky potřebují přístup ke spravedlivě 

vysoutěţeným sluţbám a investicím a naše společnosti se mohou stát opravdovými 

evropskými nebo světovými šampiony jen pokud jsou podporovány v úsilí být více 

inovativní a efektivní, nikoli pokud jsou před soutěţí chráněny.“
125

 Je zřejmé, ţe 

takového cíle je nemoţné dosáhnout bez plně konkurenční a funkční trţní struktury. 

          

 V poslední době se objevují hlasy navrhující zavedení nějaké formy prověřování 

zahraničních investic na úrovni EU – včetně fúzí a akvizic. Obhájci této myšlenky, 

za kterou se ovšem skrývají návrhy na protekcionistická opatření, se obávají, ţe 

zahraniční vlastník by se pouze zmocnil technologií a know-how a přemístil by 

provozovnu mimo Evropu za levnější pracovní silou. Uzavírání domácích trhů jako 

reakce na protekcionistická opatření v zahraničí je ale v konečném důsledku 

destruujícím krokem pro kaţdého. Z tohoto důvodu je nutné spolupracovat 

na vzájemném otevírání, a nikoli uzavírání trhů. Soutěţní úřady mají v tomto úsilí 

zásadní roli, zejména musí zajistit, ţe jejich soutěţní analýza nebude ovlivněna úvahami 

a spekulacemi, které nepatří do soutěţněprávního úsudku.
126

    

            

 Přelití globální hospodářské krize do evropské dluhové krize znamená novou 

výzvu pro právní úpravy kontroly spojování soutěţitelů v EU. Tento vývoj vystihuje 

prohlášení komisaře Almunii:„Na pozadí současné recese se mnoho evropských zemí 

uchýlilo k bolestivým rozpočtovým škrtům a snaţí se najít nové zdroje příjmů. Z mého 

pohledu je nyní ideální doba proto, abychom se obrátili na jednotný trh s obnovenou 

důvěrou. Je čas rozšířit a prohloubit jednotný trh a odstranit zbývající překáţky a uznat 
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soutěţní politiku jako úhelný kámen efektivní ekonomické regulace v Evropské unii.“
127

 

Bude jistě velmi zajímavé sledovat, zda v této nové výzvě kontrola spojování 

soutěţitelů v EU obstojí bez podstatné změny, stejně jako se stalo v hospodářské krizi. 

             

            

            

            

            

            

            

            

            

          

Seznam použitých zkratek       

   

ČR – Česká republika           

EU – Evropská unie  

Komise - Evropská komise          

OFT – Office of Fair Trading  

SFEU – Smlouva o Fungování Evropské Unie       

USA – Spojené státy americké         

ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe       

ZOHS – Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěţe     
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Resumé  

            

Vliv současné hospodářské krize na kontrolu spojování soutěžitelů 

v EU            

           

 Cílem této práce je zanalyzovat vliv současné hospodářské krize na kontrolu 

spojování soutěţitelů v EU. V rámci úvodu je zaujata hypotéza, ţe hospodářská krize 

měla výrazný dopad na kontrolu spojování soutěţitelů.     

          

 Samotný obsah práce se skládá ze šesti kapitol, přičemţ kaţdá z nich se zabývá 

jednotlivými aspekty výše uvedeného tématu.       

          

 Kapitola první je úvodní a definuje základní terminologii uţívanou v práci. Je 

rozdělena do dvou částí. První část popisuje předkrizovou právní úpravu kontroly 

spojování soutěţitelů 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 sloţena ze sedmi částí, 

poslední část je zacílena na komparaci současné situace v EU s historickým příkladem 

vynucování soutěţního práva v období krizí v USA.     

          

 Kapitola třetí je zaměřena na dopad hospodářská krize na právní úpravu kontroly 

spojování soutěţitelů 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 soutěţitelů 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 



72 

 

 

soutěţitelů 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 trţní strukturu.   

            

 Kapitola pátá prozkoumává dostupná statistická data ohledně kontroly spojování 

a dochází k závěru, ţe ačkoli se uskutečňuje méně spojování neţ v předkrizovém 

období, je struktura rozhodování Evropské komise stále stejná.    

          

 V kapitole šesté jsou učiněny závěry. Úvodní hypotéza nebyla potvrzena. I 

přestoţe úspěšné řešení obtíţí spojených s hospodářskou krizí vyţadovalo rychlý a 

pruţný přístup, zůstaly základní principy nezměněné a současná hospodářská krize 

neměla podstatný vliv na kontrolu spojování soutěţitelů v EU.    
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Abstract            

            

An impact of the recent economic crisis upon the control of mergers of 

competitors in the EU         

           

 The purpose of this thesis is to analyse an impact of the recent economic crisis 

upon the control of mergers of competitors in the EU. It is established as an initial 

hypotheses that the economic crisis had considerable impact upon the EC merger 

control.           

           

 The thesis is composed of six chapters, each of them dealing with different 

aspects of the above mentioned topic.       

            

 Chapter One is introductory and defines basic terminology used in the thesis. 

The chapter is subdivided into two parts. Part One describes pre-crisis legal framework 

of EC merger control. Part Two deals with dominant pre-crisis theoretical approaches 

towards EC merger control.         

           

 Chapter Two examines origin and development of the recent economic crisis, 

various regulatory responses to it, as well as the joint action of EU Member States 

towards dealing with consequences of the economic crisis. The chapter consists of 

seven parts, last one of them attempts to compare current situation in the EU with 

historical example of US antitrust enforcement during national crises.   

            

 Chapter Three is focused on the impact of the recent economic crisis on EC 

merger control. It is subdivided into nine parts and provides an outline of the 

consistency on the principles and flexibility on the means in EC merger control during 

the recent economic crisis. This chapter also comments specific crisis related issues 

such as too big to fail, failing firm defence and rescue nationalization.    

            

 Chapter Four describes an impact of the recent economic crisis upon the control 
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of mergers of competitors in the selected EU Member States – Great Britain, Czech 

Republic and Germany. By the way of comparison it illustrates how different regulatory 

responses towards the economic crisis might affect merger control and structure of the 

market.           

            

 Chapter Five explores available statistical data on merger control and concludes 

that mergers are less frequent in comparison to pre-crisis years, but the structure of 

European Commission’s decisions remains the same.     

            

 Conclusions are drawn in Chapter Six. The initial hypothesis has not been 

confirmed. Although successful resolution of difficulties brought by economic crisis 

required swift and flexible approach, the basic principles remained unchanged and the 

recent economic crisis did not have considerable impact on the EC merger control.  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        



75 

 

 

An impact of the recent economic crisis upon the control of mergers 

of competitors in the EU        

             

Key words: economic crisis, merger control, EU      

             

Vliv současné hospodářské krize na kontrolu spojování soutěžitelů 

v EU             

       

Klíčová slova: hospodářská krize, spojování soutěţitelů, EU    

          


