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ÚVOD 

V 19. století, kdy se ve společnosti dostaly do popředí myšlenky liberalizmu, se 

v oblasti hospodářství prosadila koncepce tržní ekonomiky. Podle této ekonomické 

teorie se na trhu setkávaly nabídka a poptávka, samy odpovídaly na základní 

ekonomické otázky a jejich vzájemným působením byla utvářena cena. Ekonomika 

byla autoregulována působením neviditelné ruky trhu. Ekonomické prostředí oproštěné 

od jakýchkoliv vnějších zásahů bylo vhodné pro rozvoj svobodné hospodářské 

soutěže.1 

V praxi se však ukázalo, že dochází ke zneužívání této nově nabyté soutěžní 

svobody a autoregulační mechanizmy jsou pro nápravu nedostačující. V zájmu zajištění 

svobody pro všechny musely být ve smyslu zásady „každého svoboda končí tam, kde 

začíná svoboda druhého” právními normami stanoveny meze tržního chování. 

Postupem času z jednotlivých pravidel vznikl ucelený systém právních předpisů - 

soutěžní právo. 

Jak plyne z výše uvedeného, hospodářská soutěž a právní normy ji upravující 

jsou neoddělitelným atributem všech tzv. tržních ekonomik, Českou republiku 

nevyjímaje, a jako takové si zasluhují pozornost. Tu jsem se jim rozhodla věnovat v 

této diplomové práci. 

Práce je zaměřena především na úpravu kontroly spojování soutěžitelů 

v českém právním prostředí, a to zejména na její hmotněprávní aspekty. Jedná se o 

oblast s poměrně širokým uplatněním v praxi, což vyplývá i ze statistik Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže, podle nichž je nejvíce řízení ve věcech ochrany 

hospodářské soutěže zahájeno právě v této oblasti.2 

Obsah diplomové práce je rozčleněn do tří kapitol, kdy v první kapitole 

přistupuji ke kontrole spojování soutěžitelů značně zeširoka, postupně však záběr práce 

zužuji. 

                                                
1 MUNKOVÁ, J., SVOBODA, P., KINDL, J. Soutěžní právo. s. 24. 
2 ÚOHS. Statistiky z oblasti hospodářské soutěže [online]. Dostupné z WWW: 
<http://www.compet.cz/informacni-centrum/statistiky/statistiky-hs/>, navštíveno dne 15.11.2011. 
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První kapitola pojednává ve zkratce o samotném pojmu hospodářské soutěže a 

příkladmo vyjmenovává normy z různých právních odvětví, které regulují chování 

subjektů účastnících se hospodářské soutěže. 

V druhé kapitole se již zaměřuji pouze na právo na ochranu hospodářské 

soutěže. Ve stručnosti popisuji jeho vývoj na území České republiky, základní pojmy 

společné pro celou oblast ochrany hospodářské soutěže, na nichž toto právo dále staví a 

jednotlivé podoblasti, ze kterých se skládá.  

Stěžejní kapitolou je kapitola č. 3, která je věnována přímo úpravě kontroly 

spojování soutěžitelů. Obsahuje zejména definici pojmu spojení soutěžitelů a různé 

druhy třídění těchto spojení, vymezuje, která spojení budou podléhat povolovacímu 

řízení a popisuje kritéria pro posuzování spojení, která jsou v povolovacím řízení 

zohledňována. V  případech, kdy se mezi českou a evropskou právní úpravou vyskytují 

rozdíly, je na tyto rozdíly upozorněno. 

Jádro práce tvoří popis jednotlivých forem spojení tak, jak je upravuje zákon č. 

143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže. Zvláštní pozornost hodlám věnovat 

spojení soutěžitelů, ke kterému dochází v důsledku transakcí souvisejících se zrušením 

obchodních společností a družstev bez likvidace, tedy přeměnám společností. 

Vzhledem k relativně nové úpravě přeměn společností, která byla provedena zákonem 

č. 125/2008 Sb., jsem si dala za cíl popsat formy spojení, u kterých to jejich povaha 

dovoluje, částečně i v kontextu tohoto zákona. Dále při zpracování vymezeného tématu 

vycházím z různých komentářů k ZOHS, všímám si odlišností a některé z nich v této 

práci uvádím. Při tomto postupu opomíjím rozdíly ve výkladu vzniklé pouze v důsledku 

novelizací ZOHS, které měly vliv na komentované znění zákona.  

Tato práce je zpracována k právnímu stavu ke dni 31.10.2011. 
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1 HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ 

1.1 POJEM A VÝZNAM HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE  

Pojem hospodářská soutěž není českou legislativou definován, odborná 

literatura si při jeho interpretaci často pomáhá odkazy na výklad hesla soutěž ve 

slovnících.3 Všechny definice se bez ohledu na kontext, ve kterém pojem soutěž 

vykládají, shodují ve třech základních charakteristikách soutěže, kterými jsou mnohost 

soutěžících, jednota předmětu soutěže a závod neboli zápas o tento předmět mezi 

soutěžícími. Kupříkladu Ottův slovník naučný u hesla soutěž, resp. konkurrence, uvádí, 

že se jedná o „závodění většího počtu jedinců (jednotek) o týž cíl, zejm. hospodářský“4. 

Soutěž probíhá v různých oblastech společenských vztahů, mimo jiné ve vztazích 

obchodních čili hospodářských. V těchto vztazích mezi sebou soutěží subjekty na trhu a 

to buď na straně nabídky, anebo na straně poptávky. Předmět soutěže spočívá v 

možnosti dosažení hospodářského výsledku směnou výrobků nebo služeb se stejnými 

účastníky trhu jako konkurence. 

Vznik hospodářské soutěže je úzce spjat se vznikem obchodu samotného.5 

Stejně jako každý společenský jev má své kladné i záporné stránky. K pozitivům patří 

snaha o zefektivnění výrobního procesu a využívání výrobních vstupů, investice do 

výzkumu a vývoje, rozšiřování výroby a zdokonalování výrobků a služeb, vyrovnávání 

poptávky a nabídky na trhu a v důsledku toho stanovení přiměřených cen. Negativní 

aspekty soutěže mají původ ve snaze jednotlivých účastníků soutěže maximalizovat 

vlastní užitek. Řadí se k nim nadvýroba zboží, které výrobcům přináší vyšší zisky a 

naopak zanedbávaní neprofitabilních odvětví, čímž dochází také k neefektivní alokaci 

výrobních faktorů, snižování nákladů na výrobu na úkor kvality zboží při zachování cen 

nebo dokonce při jejich zvyšování, nehospodárné výdaje na reklamu, potírání 

konkurence. Tím dochází k deformaci hospodářské soutěže, ve které by se za 

                                                
3 MUNKOVÁ et al., cit. 1, s. 3 včetně textu poznámky pod čarou č. 1. 
4 Ottův slovník naučný, čtrnáctý díl. Kartel-Kraj 1998. str. 710, heslo Konkurrence. 
5 ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P., JEŽEK, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní 

právo. s. 285. 
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optimálních podmínek měli prosadit nejschopnější soutěžící, což by v konečném 

důsledku zabezpečilo zvýšení užitku spotřebitelů, účelné využívání výrobních zdrojů a 

růst a prosperitu hospodářství. Proto je v zájmu společnosti chránit a posilovat pozitivní 

a omezovat stinné stránky soutěže, k čemuž slouží spolu s jinými prostředky právní 

aparát. 

1.2 PRÁVNÍ REGULACE SOUTĚŽNÍHO CHOVÁNÍ  

Soutěž na trhu probíhá na straně poptávky i nabídky, právní regulace se však 

omezuje zejména na úpravu soutěže na straně nabídky. 

Normy, které se přímo nebo nepřímo dotýkají hospodářské soutěže, můžeme 

najít napříč celým právní řádem. Existují předpisy vylučující určité věci a služby z 

obchodování, nad obchodem s některými statky je stanoven zvláštní dozor, jsou 

stanovena pravidla pro jakost a zdravotní nezávadnost zboží.6 Trestní právo stanovuje 

trestnost činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Předmětem 

samotného soutěžního práva je však přímá regulace hospodářské soutěže. 

Právo hospodářské soutěže se vnitřně dělí na dvě oblasti podle zájmů, které má 

chránit. Na jedné straně stojí zájem na ochraně existence účinné hospodářské soutěže 

jako takové, k čemuž slouží právo na ochranu soutěže neboli soutěžní právo v užším 

smyslu.7 Dále je ochrana poskytována jednotlivým účastníkům soutěže, ale též 

spotřebitelům a dalším zákazníkům, proti zkreslování soutěže jinými jejími účastníky, 

kteří se dopouštějí jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže. Tuto úlohu má zejména 

právo proti nekalé soutěži.8 V kontextu českého právního řádu je uvedené dělení 

výslovně zakotveno v § 42 odst. 1 ObchZ a odpovídá rozdělení soutěžního práva na 

jeho veřejnoprávní a soukromoprávní větev. Tyto jsou na sobě relativně nezávislé, i 

                                                
6 ELIÁŠ et al., cit. 5, s. 285. 
7 BEDNÁŘ, J. Aplikace soutěžního práva v rozhodovací praxi. Z rozhodnutí Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, Komise a Evropského soudního dvora. s. 3. 
8 MUNKOVÁ et al., cit. 1, s. 25 až 26. 
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když v praxi občas dochází k jejich prolínání. Jedná se zejména o různé formy 

diskriminace.9 

Uvedené oblasti soutěžního práva se liší nejen účelem, ale i technikou právní 

úpravy, upravovanými instituty, poskytovanou ochranou a způsoby, kterými se jí lze 

domáhat. Rozdílné jsou i právní prameny, ve kterých jsou jednotlivá odvětví soutěžního 

práva upravena. Základním předpisem českého soutěžního práva v užším smyslu je 

zákon č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže. Nekalá soutěž není upravena 

samostatným zákonem nýbrž v rámci obchodního zákoníku a to v ustanoveních § 44 a 

násl.  

S ohledem na značnou vzájemnou nezávislost práva proti nekalé soutěži a práva 

na ochranu hospodářské soutěže se tato diplomová práce bude dále zabývat pouze 

ochranou hospodářské soutěže a úpravu nekalé soutěže ponechá stranou. 

                                                
9 MUNKOVÁ et al., cit. 1, s. 26. 
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2 PRÁVO  NA  OCHRANU  HOSPODÁŘSKÉ  

SOUTĚŽE 

2.1 VÝVOJ ČESKÉ SOUTĚŽNĚPRÁVNÍ ÚPRAVY  

Před druhou světovou válkou byl pohled na soutěžněprávní regulaci zcela 

odlišný od toho dnešního, vyhýbal se cestě zákonné regulace kartelů, spojování 

soutěžitelů bylo ponecháno zcela stranou. 

V roce 1927 byl přijat zákon, který měl zabezpečit ochranu před 

nekalosoutěžním jednáním, ale díky široké formulaci generální klauzule se dal použít i 

k ochraně před některými restriktivními praktikami. Kartely byly ale posuzovány 

zejména se zřetelem k jejich pozitivním dopadům na ekonomiku.10 

Od roku 1933 se na kartely vztahoval nový zákon č. 141/1933 Sb. o kartelech a 

soukromých monopolech, nebylo již nutno je posuzovat podle nekalosoutěžní normy. 

Existence kartelů nebyla považována za jev nežádoucí, vzhledem ke schopnosti kartelů 

zlepšit tržní postavení malých podnikatelů, kteří se stali jejich členy. Na kartely se 

nahlíželo také z pohledu jejich schopnosti zefektivnit výrobu. Regulace se zaměřila na 

určení obsahu kartelových dohod, podmínek pro vystoupení z kartelu a na jejich vliv na 

ceny. Nedovolené byly pouze postupy ohrožující veřejný zájem.11 

Po válce byla tržní ekonomika nahrazena ekonomikou centrálně plánovanou, 

soutěžní vztahy byly eliminovány a veškeré soutěžněprávní normy, které existovaly, 

nebyly v praxi používány. 

Po pádu socialistického režimu bylo v České republice přistoupeno k 

ekonomické reformě. Vzhledem k zájmu na účasti na obchodu s evropskými státy bylo 

přikročeno i ke sbližování českých soutěžněprávních norem s normami Evropského 

                                                
10 MUNKOVÁ et al., cit. 1, s. 31. 
11 MUNKOVÁ et al., cit. 1, s. 32. 
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hospodářského společenství. Tyto již přistupovaly k jednáním omezujícím 

hospodářskou soutěž negativně a v obecné rovině je zakazovaly. 

Zákon č. 63/1991 Sb. na ochranu hospodářské soutěže ještě nebyl plně v 

souladu s komunitární právní úpravou, jelikož musel nejen chránit hospodářskou 

soutěž, nýbrž musel nejdříve podpořit její rozvoj. Postupně však tato úloha ustupovala 

do pozadí a objevila se potřeba dalšího přiblížení se právní úpravě evropské. S tímto 

úmyslem byla připravena novela zákona, která však nebyla schválena, a bylo proto 

přistoupeno k přípravě zbrusu nového zákona.12 

Přijatý zákon č. 143/2001 Sb. přebral strukturu svého předchůdce, pouze z něj 

byla vypuštěna ustanovení související s přechodem na tržní ekonomiku. Došlo i k 

dalším změnám z důvodu snahy o přiblížení českého a evropského práva. Později, v 

souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie, musel být zákon 

novelizován. Celkem bylo provedeno devět novelizací, které upravily ZOHS do dnešní 

podoby.  

2.2 POJEM NARUŠENÍ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE V ZOHS 

Účelem právní úpravy ochrany hospodářské soutěže je zachování fungující 

soutěže na trhu, která napomáhá rozvoji ekonomiky.13 Hospodářská soutěž je chráněna 

před jejím narušením, ke kterému může dojít v důsledku koordinačních dohod mezi 

soutěžiteli, zneužití dominantního postavení soutěžitelů nebo spojení soutěžitelů. Tato 

ochrana je předmětem úpravy ZOHS. 

Ustanovení § 1 odst. 1 ZOHS zavádí legislativní zkratku narušení soutěže, která 

zahrnuje její vyloučení, omezení, narušení v užším smyslu a ohrožení. Podřazení 

ohrožení soutěže pod pojem narušení je vhodné z toho důvodu, že pro narušení soutěže 

dohodami soutěžitelů nebo spojením soutěžitelů je postačující již pouhá možnost 

přivodit nežádoucí následek. Dominantní postavení musí být naopak skutečně zneužito, 

aby mohlo být v souladu se zákonnými ustanoveními postiženo.  

                                                
12 MUNKOVÁ et al., cit. 1, s. 36 až 38. 
13 BEDNÁŘ, cit. 7, s. 3. 
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Předchozí zákon na ochranu hospodářské soutěže užíval pojem narušování, což 

mělo za následek účelové spekulace o podmínce vícenásobného narušení soutěže pro 

možnost postihu nedovoleného jednání.14 I když z dalších ustanovení tohoto zákona 

jasně vyplývalo, že je tento výklad mylný, použití pojmu narušení je v zájmu 

předcházení pochybnostem vhodnější. 

2.3 POJEM SOUTĚŽITELE 

Základním pojmem českého soutěžního práva je pojem soutěžitele, který je 

adresátem soutěžněprávních norem. Jeho vymezení je důležité především z toho 

důvodu, že na entity, které nejsou soutěžiteli, nemohou být použity soutěžněprávní 

normy. To, které entity mohou být považovány za soutěžitele, je vymezeno v § 2 

odst. 1 ZOHS. 

Toto ustanovení v první řadě vyjmenovává právní formy, které soutěžitelé 

mohou podle ZOHS mít. Soutěžitelem může být fyzická nebo právnická osoba, jejich 

sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování. Tato sdružení a seskupení 

nemusí být nadána právní subjektivitou podle českého právního řádu, čímž dochází k 

odklonu od dřívějšího formalistického pojetí adresáta právní normy.  

Nedostatkem tohoto vymezení soutěžitele spočívajícím ve skutečnosti, že 

soutěžitel jakožto adresát soutěžněprávní normy nemusí mít právní subjektivitu, je 

otázka, kterému konkrétnímu subjektu je přičitatelné protiprávní jednání, který subjekt 

je účastníkem správního, popř. soudního jednání, vůči komu směřuje rozhodnutí. Je to 

však otázka nikoli soutěžního práva hmotného nýbrž procesního.15 

Druhou podmínkou, která musí být splněna, aby mohla být entita mající 

některou právní formu vyjmenovanou v § 2 odst. 1 ZOHS označena za soutěžitele, je, 

že se účastní hospodářské soutěže nebo ji může svou činností ovlivňovat. Z použití 

spojky nebo plyne, že tato podmínka je alternativní. Toto vymezení je poměrně široké.  

                                                
14 RAUS, D., NERUDA, R. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář a souvisící české i 

komunitární předpisy.  s. 15. 
15 RAUS, NERUDA, cit. 14, s. 46. 
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Kromě těchto znaků není dále pojem soutěžitele v ZOHS specifikován, jen je 

zdůrazněna skutečnost, že soutěžitel nemusí být podnikatelem. Díky tomuto ustanovení 

se entita, která se účastní hospodářské soutěže anebo ji ovlivňuje, nemůže vyhnout 

působnosti zákona s odkazem na skutečnost, že není podnikatelem. 

V souladu s komunitární právní úpravou se za samostatné soutěžitele 

nepovažují jednotlivé subjekty, mezi kterými již existují vztahy kontroly a které 

společně tvoří jednu hospodářskou jednotku. Mezi subjekty tvořícími takovou jednotku 

totiž neexistuje vztah konkurence. Příkladem takových subjektů jsou společnosti, které 

jsou ovládány stejnou osobou nebo koncern. Uvnitř koncernu nemůže dojít k jednání ve 

shodě nebo být uzavřena dohoda narušující soutěž spadající pod § 3 ZOHS ani nemůže 

dojít ke zneužití dominantního postavení ve smyslu § 11 ZOHS. Transakce mezi členy 

koncernu navzájem rovněž nemohou být považovány za spojení soutěžitelů. 

Od obecného výkladu je však potřeba odlišit situaci, kdy se jedná o společnosti 

kontrolované státem. V takovém případě skutečnost, že jsou dvě entity ovládané tím 

samým subjektem, nemusí automaticky znamenat, a často ani neznamená, že se 

považují z hlediska soutěžního práva za jednoho soutěžitele.16 V rozhodovací praxi 

Komise se spojením soutěžitelů většinově kontrolovaných státem zabývá např. 

v rozhodnutí Komise ze dne 2.6.1998 ve věci IV/M.931 spojení soutěžitelů NESTE/ 

IVO, OJ C 218. 

2.3.1  Pojem podniku v komunitárním soutěžním právu 

Komunitární právo používá pro adresáta soutěžněprávních norem pojmu 

podnik, který je v evropské judikatuře vykládán poměrně široce. Z tohoto výkladu 

vychází i pojímání soutěžitele v českém právu. Definice podniku se dovozuje z 

rozhodnutí ESD ve věci Höfner a Elser17 a rozhodnutí tehdejšího Soudu prvního stupně 

ve věci Shell18, na která se odkazuje v mnohých odborných textech na tohle téma.19 

Podnikem může být jakákoliv entita, která vykonává hospodářskou činnost, přičemž 
                                                
16 RAUS, NERUDA, cit. 14, s. 223. 
17 Rozsudek ESD ze dne 23. 4. 1991 ve věci C-41/90 Höfner & Elser v. Macrotron, ECR I-1979. 
18 Rozsudek Tribunálu ze dne 10. 3. 1992 ve věci T-11/89 Shell v. Komise, ECR II-757.  
19 MUNKOVÁ et al., cit. 1, s. 70 až 71. 
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není podstatné, jakou právní formu tato entita má. Přednostně se uplatní materiální 

hlediska před formálními.  

Terminologický rozdíl mezi pojmy soutěžitel a podnik se dosud nepodařilo 

odstranit. Jako jeden z důvodů, kterým se ospravedlňuje tento nesoulad mezi českou a 

komunitární právní úpravou, je typicky20 uváděna definice pojmu podnik v obchodním 

zákoníku, kdy je tento vymezen jako věc hromadná a je tedy předmětem právních 

vztahů.  

2.4 RELEVANTNÍ TRH  

Dalším ze základních pojmů práva hospodářské soutěže je pojem relevantního 

trhu a s ním spojená otázka jeho vymezení, které je podkladem pro rozhodnutí každého 

soutěžního případu. Relevantní trh je definován jednak v § 2 odst. 2 ZOHS, přičemž 

tato definice je dále rozvinuta praxí Úřadu, a to v odůvodněních jednotlivých 

rozhodnutí, jednak v předpisech EU a rozhodnutích Komise, na které sám Úřad často 

odkazuje, jednak v komentářové literatuře.21  

Pro relevantní trh se ustálilo několik definic, které se ovšem ve svých 

základních rysech shodují. Podle jedné z nich je relevantní trh „prostorový a časový 

souběh nabídky a poptávky po takovém zboží, službách a výkonech, které jsou z 

hlediska uspokojování určitých potřeb uživatelů těchto výrobků, služeb a výkonů 

shodné nebo vzájemně zastupitelné“22. Relevantní trh je tedy možné zkoumat z 

hlediska věcného, prostorového a časového, i když je nutné si uvědomit, že v praxi 

zásadně není možné tato hlediska od sebe izolovat.23  

Z hlediska věcného je nutné stanovit, které výrobky anebo služby považují 

koneční spotřebitelé s ohledem na jejich vlastnosti, použití a cenu za shodné nebo 

alespoň vzájemně zastupitelné. Často dochází k příliš úzkému nebo naopak širokému 

vymezení, protože se jen těžko dá zjistit, které zboží považují spotřebitelé za 
                                                
20 BEDNÁŘ, cit. 7, s. 10 až 11. 
21 MUNKOVÁ et al., cit. 1, s. 80. 
22 BEJČEK, Existenční ochrana konkurence,  s. 18. 
23 NERUDA, R. Relevantní trh a otázky související v teorii a praxi soutěžního práva - 1. část. 2004, č. 

12. s.447. 
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substituty.24 Zastupitelnost výrobků se dělí na zastupitelnost funkční a reaktivní. 

Funkční zastupitelnost vypovídá o tom, které výrobky slouží ke stejným účelům, 

reaktivní zastupitelnost bere v potaz subjektivní preference spotřebitelů.25  

Jedním ze způsobů, jak určit věcný relevantní trh, je tzv. SSNIP26 test, který je 

založen na ekonomických poznatcích. Základem je otázka, zda by se teoretickému 

monopolu na určitém trhu vyplatilo zvýšit cenu zboží. Pro potřeby testu je vhodné 

uvažovat zvýšení ceny o 5% až 10%. V případě, že by uvedené zvýšení ceny vedlo ke 

zvýšení zisku teoretického monopolu, dovozuje se, že spotřebitelé nepovažují jiné 

zboží za shodné nebo zastupitelné, tedy nedochází ze strany jiného zboží na trhu ke 

konkurenčnímu tlaku, zkoumaný trh je proto možné považovat za relevantní trh. Pokud 

se však zvýšení ceny zboží neprojeví zvýšením zisku, nabízí se závěr, že mimo 

zkoumaný trh existuje jiné zboží, které spotřebitelé považují za substitut, je proto nutné 

věcné vymezení relevantního trhu rozšířit o toto zboží a test opakovat. Podobný postup 

lze aplikovat i při zkoumání nabídkové strany trhu. Uvedený test není možné použít ve 

všech případech při vymezování relevantního trhu, např. pokud je cena zboží na úrovni, 

při které monopol dosahuje maximálního zisku, zvýšení ceny pak nevede ke zvýšení 

zisku, ale ke snížení poptávky27. Jelikož SSNIP test není univerzálně použitelný, je 

nutné na něj pohlížet v souvislostech konkrétního případu, kombinovat jej s jinými 

metodami a pomoci si vymezením relevantního trhu v obdobných posuzovaných 

případech. K dalším metodám určení výrobkového relevantního trhu patří např. 

zkoumání cenové elasticity produktu nebo marketingové studie.28 

Vymezení relevantního trhu musí rovněž vycházet ze zjištění, zda na tento 

relevantní trh mohou vstoupit další tzv. potencionální konkurenti, kteří na něm zatím 

nepůsobí, ale v případě změny podmínek by na něj mohli vstoupit bez vysokých 

dodatečných nákladů. 

                                                
24 Viz určení produktového relevantního trhu v rozhodnutí Komise ze dne 27.11.1992 ve věci IV/M.259 

British airways / TAT, OJ C 326, v rozhodnutí Komise ze dne 10.11.1992 ve věci IV/33.440 Warner- 
Lambert/ Gillette nebo rozhodnutí ESD ze dne 14.2.1978 ve věci 27/76 United Brands Company and 
United Brands Continentaal BV v Commission (Chiquita banány), ECR 207. 

25 NERUDA, cit. 23, s. 453. 
26 Small but significant non-transitory increase in price, v překladě malé, ale významné nepřechodné 

zvýšení cen. 
27 Tato situace bývá označována jako cellophane fallacy - celofánový omyl. 
28 NERUDA, cit. 23, s. 454 až 455. 
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Postup při vymezování výrobkového trhu může být pozměněn, a to v případech, 

kdy je soutěžiteli uplatňována cenová diskriminace vůči některým zákaznickým 

skupinám, nebo když je určité zboží určeno k prodeji jak samostatně tak i jako 

příslušenství jiného výrobku, nebo pokud je obdobný výrobek určen k různým 

účelům.29 

Vymezení relevantního trhu z hlediska teritoriálního je obsaženo v zákonné 

definici relevantního trhu, která stanoví, že se jedná o trh na určitém území, které je z 

pohledu soutěžních podmínek stejnorodé a zároveň je možné jej odlišit od území 

ostatních. Mezi tyto soutěžní podmínky patří výše cenové hladiny jednotlivých 

výrobků, spotřebitelské preference, tržní struktura anebo velikost tržních podílů 

soutěžitele na jednotlivých územích.30 Geografické vymezení relevantního trhu se 

stanoví s ohledem na výrobek nebo službu, se kterou se na trhu obchoduje, protože v 

závislosti na ní se může jednat na jedné straně o území relativně malé, na straně druhé o 

území celého státu nebo dokonce území hranice státu přesahující.31, 32  

Dále je zřejmé, že trh není statický, dochází na něm ke změnám soutěžních 

podmínek v čase, což zachycuje třetí, časový pohled na relevantní trh. Tento však bývá 

často označován za nevýznamný anebo se nebere v potaz, dokonce není ani zakotven v 

předpisech českých a evropských.  

Vymezení relevantního trhu má mimo jiné význam pro posouzení, zda jde o 

horizontální nebo vertikální dohody narušující soutěž, pro výpočet podílů na trhu, které 

poskytují významné informace o tržní síle a jsou zohledňovány při posuzování dopadů 

spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž nebo při udělování blokových výjimek. 

                                                
29 NERUDA, cit. 23, s. 455. 
30 BEDNÁŘ, cit. 7, s. 13. 
31 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 14.10.2003 ve věci R070-071/2002 Billa/ Julius Meinl, kde byl relevantní 

trh určen jako celostátí. 
32 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 8.4.2004 ve věci S 138/03 Vysoké pece Ostrava, kdy byl relevantní trh při 

dodávkách tekutého železa vymezen jako trh Ostravska. 
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Při určovaní relevantního trhu se podpůrně uplatní různé pro tento účel 

vytvořené kategorie, jakými jsou zaměnitelnost výrobků, cenová elasticita, příslušnost 

místa k relevantnímu geografickému trhu, národní preference, věrnost značce a další.33 

2.5 TŘI PILÍŘE PRÁVA NA OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 

Jak již bylo uvedeno výše, právo na ochranu hospodářské soutěže se skládá ze 

tří podoblastí, kterými jsou dohody narušující hospodářskou soutěž, zneužití 

dominantního postavení a kontrola spojování soutěžitelů. 

Pro všechna jednání spadající do těchto kategorií je charakteristické, že v jejich 

důsledku může dojít k narušení hospodářské soutěže, a to v souvislosti se skutečností, 

že soutěžitelé buď jednotlivě, nebo ve spojení, disponují významnou tržní silou, kterou 

mohou zneužít za účelem dosažení vlastních cílů v rámci soutěže. Úkolem práva na 

ochranu hospodářské soutěže je zabránit jim v takovém jednání.34 

Dohody narušující soutěž, které bývají označovány též jako kartely, jsou ex lege 

zakázané a neplatné, čímž se liší od spojování soutěžitelů. Úřad může povolit výjimku z 

takového zákazu, zákaz rovněž není stanoven pro bagatelní kartely. Nejčastěji se 

vyskytují dohody o cenách a rozdělení trhů.35 

Dalším jednáním narušujícím hospodářskou soutěž je zneužití dominantního 

postavení. Za zneužití dominance se nepovažuje pouhá existence dominantního 

postavení soutěžitele na trhu, proto se tato praktika jako jediná nedá postihnout za 

pouhou schopnost ohrozit hospodářskou soutěž, vždy musí dojít k narušení. 

Nejzávažnějším případem zneužití dominantního postavení je pokus o vyloučení 

konkurentů z trhu.36 

Nejmladší oblastí práva na ochranu hospodářské soutěže je kontrola spojování 

soutěžitelů. Jelikož v důsledku spojení na rozdíl od druhých dvou typů narušení soutěže 

                                                
33 NERUDA, cit. 23, s. 450. 
34 ÚOHS, Informační list č. 2-3/2011. Dvacet let Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ÚOHS, inf. 

list, s. 5. 
35 ÚOHS, cit. 34, s. 5. 
36 ÚOHS, cit. 34, s. 6. 
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dochází k trvalým změnám na trhu a ke vzniku nových soutěžitelů nebo k posílení 

postavení stávajících soutěžitelů, což může vést k vážnému narušení účinné 

hospodářské soutěže, podléhají spojení kontrole již před jejich uskutečněním. Kontrolu 

provádí buď národní soutěžní úřad, popř. několik soutěžních úřadů, pokud se jedná o 

spojení soutěžitelů generujících obrat ve více státech, nebo Komise. 

Při porovnání jednotlivých pilířů práva na ochranu hospodářské soutěže vychází 

najevo, že jak dohody narušující hospodářskou soutěž, tak spojování soutěžitelů, jsou 

formami sdružování soutěžitelů. Rozdíl však spočívá v tom, že při uzavření zakázané 

dohody se jedná o kooperaci soutěžitelů, přičemž si tito zachovávají ekonomickou a 

právní autonomii, zatímco spojení soutěžitelů, koncentrace, vede k zániku hospodářské 

a pravidelně i právní samostatnosti. Další odlišnost lze spatřovat ve skutečnosti, že na 

rozdíl od dohody musí být koncentrace trvalého rázu.  

Společným rysem uvedených jednání je, že u dohod narušujících soutěž se 

podobně jako u kontroly spojování soutěžitelů uplatní jejich posuzování s ohledem na 

možný přínos pro hospodářství a pro společnost. Dále, stejně jako jsou z obecného 

zákazu dohod narušujících soutěž vyňaty bagatelní kartely, jsou z povinnosti podrobit 

se kontrole vyňata ta spojení, jichž se účastní soutěžitelé nedosahující dostatečný obrat 

ve vztahu k potenciálu spojení způsobit narušení soutěže. 
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3 KONTROLA SPOJOVÁNÍ  SOUTĚŽITELŮ 

Spojování soutěžitelů je předmětem soutěžněprávní regulace, a to jak v 

evropském tak v českém právu. Spojením soutěžitelů dochází ke změnám ve struktuře 

trhu, které nejsou jen přechodného rázu. K této změně dochází v důsledku změn ve 

vztahu kontroly, a to tak, že „soutěžitel, který na trhu dosud působil nezávisle, případně 

podnik takového soutěžitele nebo jeho část, se dostane pod kontrolu soutěžitele 

jiného.“37 Změnu může způsobit např. vznik nového soutěžitele v důsledku fúze, 

transakce, při níž jedna nebo více osob, které se přímo nebo nepřímo prostřednictvím 

jimi kontrolovaného soutěžitele soutěže účastní, získá nebo ztratí kontrolu nad 

některým soutěžitelem nebo jeho podnikem, jakožto objektem právních vztahů. 

Abychom mohli určitou transakci správně podřadit pod spojení soutěžitelů, 

musíme nejdříve správně určit soutěžitele, kterých se transakce dotýká, soutěžitele, 

který v důsledku spojení vznikne, popř. entitu, která bude následně vykonávat kontrolu 

nad spojujícími se soutěžiteli. Proto je mimo jiné důležité si uvědomit, že soutěžitelem 

je celý holding, nikoliv jednotlivé společnosti, kterými je tvořen. Z tohoto důvodu 

uzavření obchodu, který by byl v případě neexistence vazeb mezi nimi považován za 

spojení soutěžitelů, nezakládá změnu kontroly a není tedy spojením soutěžitelů. Další 

nezanedbatelná skutečnost je, že i když soutěžiteli mohou být podnikatelé i 

nepodnikatelé, musí se vždy účastnit hospodářské soutěže. Pokud tomu tak není, 

nemůže být jednání, které jinak naplňuje znaky požadované zákonem, podrobeno 

režimu kontroly spojování. Dále je pak potřeba jasně vymezit pojem kontroly ve 

smyslu soutěžního práva. 

3.1 POJEM KONTROLY V ČESKÉM SOUTĚŽNÍM PRÁVU  

Pojem kontroly a její správné určení v konkrétním případě sehrává důležitou 

roli v oblasti úpravy spojování soutěžitelů. Legální definice pojmu kontroly byla do 

ZOHS vložena novelou, a to zákonem č. 361/2005 Sb. Najdeme ji v § 12 odst. 4 ZOHS. 

                                                
37 BEDNÁŘ, cit. 7, s. 180. 
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Dále pak zákon změnu kontroly používá jako kritérium při vymezení některých typů 

spojení. 

Do novelizace byl pojem kontroly rovněž zákonem užíván, jeho vymezení však 

bylo přenecháno rozhodovací praxi Úřadu. Podle ní byla kontrola možností určovat 

nebo ovlivňovat soutěžní chování soutěžitele.38 V souvislosti s tímto pojetím vyvstala 

otázka, zda je schopnost pouhého ovlivňování chování v hospodářské soutěži 

dostatečným předpokladem pro přijetí závěru o existenci kontroly. Pak by totiž bylo 

možné tvrdit, že každá osoba, která disponuje byť i nepatrným procentem hlasů, může v 

konečném důsledku ovlivnit přijetí rozhodnutí orgánu společnosti. Takové chápání 

kontroly by bylo v naprostém nesouladu s účelem právní úpravy spojování jak české, 

tak i evropské, která místo pouhé možnosti ovlivňování vyžaduje schopnost vykonávat 

tzv. rozhodující vliv na chování soutěžitele a ze které české soutěžní právo vychází. 

Dále bylo problematické stanovit, které činnosti je možné podřadit pod pojem soutěžní 

chování, a tento tak někdy zahrnoval příliš širokou škálu jednání39. 

Novela z roku 2005 tedy měla za úkol odstranit zmiňované interpretační 

problémy vymezením obsahu pojmu kontrola pro účely ZOHS. Vložené ustanovení 

§ 12 odst. 4 ZOHS nyní stanoví, že kontrolou je „možnost vykonávat na základě 

právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele“40 a 

demonstrativně uvádí dvě právní skutečnosti zákládající vznik kontroly. Je zřejmé, že 

z definice byl jednak vynechán pojem soutěžní chování, jednak byla nahrazena 

možnost vykonávání pouhého vlivu jako znaku kontroly za možnost vykonávání 

rozhodujícího vlivu na činnost soutěžitele, což je v souladu s dikcí evropské úpravy. 

3.1.1  Znaky kontroly podle ZOHS 

Uvedená definice operuje s formulací rozhodující vliv na činnost soutěžitele. 

Podstatné z hlediska soutěžního práva tedy bude pouze přijímání strategických 

rozhodnutí v oblasti chování na trhu, nikoliv rozhodování, které má význam ve vztahu 
                                                
38 Mimo jiné v rozhodnutí ÚOHS ze dne 17.6.2004 ve věci S224/2003 - možné porušení zákazu 

uskutečňování spojení společností Karlovarské minerální vody. 
39 RAUS, NERUDA, cit. 14, s. 233, 234. 
40 Ustanovení § 12 odst. 4 ZOHS. 
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k vnitřním poměrům soutěžitele, například o rozdělení zisku nebo o schválení účetní 

závěrky.41 

Při bližším zkoumání textu ustanovení § 12 odst. 4 ZOHS je patrné, že kontrola 

neznamená skutečný výkon rozhodujícího vlivu na chování soutěžitele na trhu. Pro 

naplnění znaku kontroly plně postačuje skutečnost, že osoba má potenciál takový vliv 

vykonávat, nemusí ho uplatnit. Díky této formulaci nedojde k situaci, kdy z důvodu 

absence reálného ovlivňování soutěžitele by určitá transakce nebyla považována za 

spojení soutěžitelů, následně by se však osoba disponující možností kontroly rozhodla 

svůj vliv uplatňovat. Došlo by tedy ke změně struktury trhu bez toho, aby byl dodržen 

zákonem stanovený postup a dohled Úřadu nad spojením. 

Kontrola ve smyslu soutěžního práva vzniká na základě faktické nebo právní 

skutečnosti, nebo jejich libovolnou kombinací. Samotný zákon uvádí příkladmo 

vlastnické právo nebo právo užívání podniku a práva a právní skutečnosti, které 

umožňují ovlivnit složení, hlasování a rozhodování orgánů soutěžitele. K těmto právům 

patří zejména hlasovací právo a zvláštní práva minoritních akcionářů, jakým je i právo 

veta. Dále kontrola vzniká typicky z důvodu ekonomické závislosti na osobě 

kontrolující, uzavřením ovládací smlouvy nebo jiným obdobným právním úkonem, na 

základě personálního propojení, kdy funkci statutárního orgánu různých soutěžitelů 

začne zastávat tatáž osoba.42  

Existence některé z uvedených skutečností ovšem není postačující podmínkou 

pro přijetí závěru o vzniku kontroly. Každý případ je nutné zkoumat ze všech úhlů, 

protože struktura orgánů a způsob jejich rozhodování, popř. jiná domluvená nebo 

zákonem stanovená práva při přijímání rozhodnutí a schopnost je skutečně realizovat, 

velikosti a množství obchodních podílů, zájmy, resp. totožnost zájmů osob, kterým 

svědčí některý z výše uvedených předpokladů kontroly a jejich případné vzájemné 

dohody se u jednotlivých soutěžitelů liší. 

                                                
41 MUNKOVÁ, J., KINDL, J. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář.  s. 161. 
42 MUNKOVÁ, KINDL, cit. 41, s. 155 až 156. 
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Potřebu komplexního nahlížení bych ilustrovala na rozhodnutí Komise v 

případu CCIE/GTE43, kdy bylo shledáno, že akcionář s 19% akcií měl výlučnou 

kontrolu nad soutěžitelem, protože většinový akcionář, investiční banka, s 81% akcií na 

něj převedl řízení společnosti a své právo veta při přijímání rozhodnutí společnosti. 

Minoritní akcionář může získat kontrolu nad soutěžitelem i za jiných okolností, 

například za stavu, kdy jsou akcie v rukou velkého množství akcionářů, přičemž tito 

svoje hlasovací práva neuplatňují pravidelně, nebo pokud tomuto minoritnímu 

akcionáři přísluší zvláštní práva. Jedná se o kvalifikovanou vlastnickou minoritu.44 

3.1.2  Formy kontroly 

Kontrolu dělíme podle způsobu, jakým kontrolující osoba kontrolu realizuje, na 

pozitivní a negativní. Dále se podle počtu osob, které ji vykonávají, dělí na samostatnou 

(výlučnou) nebo vykonávanou společně více osobami. 

Pozitivní kontrola jednání soutěžitele znamená, že je kontrolující osoba, popř. 

osoby, schopna přijmout jednotlivá rozhodnutí. Negativní kontrola se naopak projevuje 

možností kontrolující osoby přijetí jednotlivých rozhodnutí zabránit. Toto rozdělení se 

uplatní jak u výlučné tak i společné kontroly a bez ohledu na právní nebo faktickou 

skutečnost, která ji zakládá. 

Výlučnou kontrolou se rozumí možnost jedné osoby samostatně rozhodovat 

nebo bránit všem rozhodnutím o běžných obchodních činnostech soutěžitele. Nejčastěji 

se schopnost přesazovat rozhodnutí dovozuje z většinového podílu na hlasovacích 

právech nebo z práva dosadit potřebnou většinu členů řídících orgánů soutěžitele. 

Nesmí být přitom samozřejmě opomenuty i jiné okolnosti, jakými jsou kupříkladu 

práva menšinových akcionářů, a to z výše uvedených důvodů. Pokud však minoritní 

akcionáři disponují jenom základními právy k ochraně svých finančních prostředků 

vložených do akcií, zejména právem veta při rozhodování o fúzi, změně kapitálové 

struktury, změně sídla nebo likvidaci společnosti, nejsou tyto překážkou existence 

                                                
43 Rozhodnutí Komise ze dne 25.9.1992 ve věci IV/M.258 CCIE/GTE, OJ C 265. 
44 MUNKOVÁ, KINDL, cit. 41, s. 157. 
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samostatné kontroly vykonávané většinovým akcionářem.45, 46 Závěr o výlučné kontrole 

nad soutěžitelem je ovšem s naprostou jistotou možné přijmout jen při splnění 

podmínky koncentrace 100% podílu na hlasovacích právech v rukou jedné osoby. Na 

opačném pólu zase stojí dovození pozitivní výlučné kontroly vykonávané minoritním 

společníkem. 

O negativní výlučnou kontrolu se jedná, když jedna osoba je schopna sama 

zablokovat rozhodnutí o všech činnostech soutěžitele, pokud si to předsevzala. Jde 

zejména o případy, kdy jeden z podílů na hlasovacích právech společnosti se blíží 

většinovému, popřípadě k pro rozhodování soutěžitele vyžadované kvalifikované 

většině, avšak nedosahuje ji, proto osoba disponující tímto podílem není schopna 

samostatně rozhodnutí prosadit, ale může ho vetovat.47 

O společnou kontrolu se jedná v případě, že samostatně osoby nemají možnost 

rozhodujícím způsobem ovlivnit činnost soutěžitele. Pokud při rozhodování o 

zásadních otázkách postupují společně na základě dohody nebo vedené podobnými 

cíly, mohou rozhodovat o chování soutěžitele na trhu kolektivně. Konstruktivní 

společná kontrola tudíž vyžaduje spolupráci, byť konkludentní, kontrolujících osob. 

Pokud za těchto okolností prosadí přijetí určitého relevantního rozhodnutí, jedná se o 

kontrolu pozitivní. K realizaci společné kontroly nicméně patří i situace, za které jedna 

z osob vykonávajících společnou kontrolu s přijetím určitého rozhodnutí nesouhlasí a 

svým hlasem může přijetí rozhodnutí znemožnit. Zatímco výlučná kontrola bývá často 

spojena s možností prosadit určitá rozhodnutí, kontrola společná se spíše projevuje 

možností rozhodnutí vetovat.48 V případě, že se kontrolující osoby dlouhodobě 

nedokážou nebo dokonce odmítají na společném postupu dohodnout, ocitá se soutěžitel 

na tzv. mrtvém bodu.49 

Na existenci společné kontroly nad společností se dá usuzovat, zejména mají-li 

dvě osoby stejný podíl na společnosti nebo na hlasovacích právech, stejný vliv při 

                                                
45 RAUS, NERUDA, cit. 14, s. 236. 
46 Rozhodnutí Komise ze dne 3.5.1991 ve věci IV/M.010 Conagra/ Idea, OJ C 175. 
47 MUNKOVÁ, KINDL, cit. 41, s.159. 
48 Rozhodnutí Komise ze dne 28.11.1994 ve věci IV/M.522 Scandinavian Project, OJ C 343. 
49 MUNKOVÁ, KINDL, cit. 41, s. 159. 
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dosazovaní členů řídících orgánů,50 nebo přísluší-li některé osobě právo veta při 

příjímání rozhodnutí ohledně postupu na trhu. 

Správný závěr o osobě nebo soutěžiteli, který nabývá kontrolu a o její kvalitě, 

tedy zda se jedná o společnou nebo výlučnou kontrolu, má význam z hlediska určení 

okruhu soutěžitelů, který se spojení účastní. S tím souvisí otázka vymezení relevantního 

trhu, výpočet výše obratů a některé procesní otázky. 

Nakonec můžeme kontrolu dělit na přímou a nepřímou. Přímá kontrola spočívá 

v tom, že kontrolující osoba sama vykonává práva, jejichž prostřednictvím může 

činnost soutěžitele na trhu ovlivnit. V případech nepřímé kontroly existuje třetí osoba, 

která vliv kontrolující osoby na soutěžitele zprostředkuje, tedy tato třetí osoba nemůže 

být považována za osobu kontrolující. Existence nepřímé kontroly se dovozuje z vazeb 

mezi skutečným vykonavatelem kontroly a jejím zprostředkovatelem. 

3.1.3  Kontrola, ovládání, řízení  

Pojem kontrola zavedený ZOHS je potřeba odlišit od pojmů ovládání, resp. 

řízení, zakotvených obchodním zákoníkem v ustanovení § 66a. Rozdílný je účel, za 

kterým byly tyto pojmy definovány, předpoklady pro naplnění charakteristických znaků 

i okruh entit, na které se uvedené normy mohou vztahovat. 

Za prvé, pojem kontroly byl českým právem zaveden z důvodu nutnosti 

autoritativně určit jeho obsah ve vztahu k soutěžnímu právu, které jej užívá při popisu 

některých z typů spojení. Koncepce ovládání a řízení se naopak užívá při vymezování 

podnikatelských seskupení a v koncernovém právu. To je „prostředkem regulace 

specifických konfliktů zájmů uvnitř a částečně i vně seskupení“51, zejména má 

poskytovat ochranu některým subjektům, jakými jsou například minoritní akcionáři, 

které jsou vznikem seskupení a postavením jejich společnosti v něm dotčeny a oslabeny 

v právech. 

                                                
50 Rozhodnutí Komise ze dne 21.5.1996 ve věci IV/M.744 Thomson/ Daimler - Benz, OJ C 179. 
51 ČERNÁ, S.: Koncernové právo v Německu, Evropské unii a České republice. Skripta, s. 7. 
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V této souvislosti vyvstává i otázka, vůči jakým osobám se mohou které normy 

uplatnit. Ovládání a řízení se vztahuje k právu obchodních společností, mohou je 

vykonávat a podléhat jim pouze obchodní společnosti a družstva. Naopak okruh osob, 

které přicházejí do úvahy v souvislosti s kontrolou je mnohem širší. Nejen, že nemusí 

mít určitou zákonem předpokládanou právní formu, nemusí se jednat ani o podnikatele. 

Nabýt kontrolu nad jiným soutěžitelem může dokonce i celé podnikatelské seskupení či 

koncern. 

Pokud jde o znaky, které charakterizují jevy kontroly a ovládání, jsou si tyto v 

mnoha ohledech podobné. Často proto dochází k situaci, kdy ovládající, resp. řídící, 

osoba je zároveň osobou vykonávající kontrolu nad jiným soutěžitelem, není to však 

nutné. Zatímco u zkoumání kontroly by měl být důsledně zmapován skutečný stav, 

ovládání je posuzováno s ohledem na naplnění formálních znaků stanovených 

zákonem, zejména znaků kvalitativních. Obchodní zákoník pak obsahuje několik 

právních domněnek pro přijetí závěru o existenci vztahu ovládání, není tak nezbytně 

potřeba plně zjišťovat skutečný stav. 

Vztah mezi kontrolou a řízením je poněkud jiný než vztah mezi řízením a 

ovládáním. Vazby uvnitř koncernu jsou pevnější než vazba založena pouhým 

ovládáním. I když je existence vztahu mezi ovládající a ovládanou osobou 

vyvratitelnou domněnkou existence koncernu, do kterého by tyto osoby patřily, 

podstatným znakem koncernu je existence jednotného řízení. Vzhledem k tomu se v 

odborné literatuře52 uvádí, že se dá dovodit existence vztahů kontroly uvnitř koncernu. 

3.2 EVROPSKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA SPOJOVÁNÍ PODNIKŮ  

Jelikož česká právní úprava vychází z úpravy komunitární a měla by s ní být 

pokud možno co nejvíce v souladu, je důležité pro pochopení tuzemské úpravy znát i 

úpravu evropskou. Zároveň je znalost evropské právní úpravy nezbytná i z toho 

důvodu, že od vstupu České republiky do Evropské unie je komunitární, nyní již 

společně s právem unijním označováno jako evropské, právo v České republice přímo 

                                                
52 Např. v MUNKOVÁ, KINDL, cit. 41, s. 169. 
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aplikovatelné a za splnění určitých podmínek podléhají některá spojení, kterých se 

účastní i české subjekty, posouzení Komise. 

Komunitární úprava spojování podniků je konstruována jako kontrola ex ante. 

Základním pramenem je Nařízení Rady č. 139/2004 o kontrole spojování podniků. Je 

postavena na určení typů transakcí, které jsou považovány za spojení soutěžitelů, při 

posuzování spojení zohledňuje jejich dopad na společný trh, rozlišuje spojení s 

komunitární dimenzí, která spadají do pravomoci Komise. Rovněž obsahuje princip 

one-stop shop, který stanoví, že každé spojení může být posuzováno buď Komisí, nebo 

národními soutěžními úřady, není tedy požadována duplexní notifikace spojení v 

případě, že je dána pravomoc jak Komise tak národního úřadu.  

Komunitární právní úprava ochrany hospodářské soutěže byla východiskem pro 

úpravu českou, proto jsou její principy převzaty do českého práva hospodářské soutěže. 

Rovněž většina ustanovení o kontrole koncentrací je téměř shodná, překlenutí rozdílů 

napomáhá eurokonformní výklad Úřadu. České soutěžní právo samozřejmě reflektuje i 

některá specifika vycházející z rozdílného právního prostředí. 

3.2.1  Vývoj komunitární právní úpravy kontroly koncentrací  

Vývoj komunitární právní úpravy kontroly spojování podniků se liší od úpravy 

zbylých dvou pilířů ochrany hospodářské soutěže. 

Základ úpravy restriktivních praktik nalezneme již v samotné Smlouvě o 

fungování Evropské unie, a to v článcích 101 a 102.53 Není v nich však obsažena 

specifická úprava spojování podniků, která by Komisi dávala pravomoc koncentrace 

posuzovat. Jelikož k narušení hospodářské soutěže může dojít i tímto způsobem, bylo 

nutné zaplnit mezeru v právu, čehož se dosáhlo tím, že interpretace příslušných článků 

byla modifikována k tomuto účelu. Později, v roce 1966, vydala Komise dokument 

nazývaný Memorandum o koncentracích, ve kterém uvedla, jak používat nynější články 

101 a 102 ke kontrole spojování podniků. Ze znění článku 101 je patrné, že se jedná o 

zákaz s ojedinělou možností udělit z něj výjimku. Uzavřením zakázané dohody rovněž 

                                                
53 Původně Smlouva o založení Evropského společenství, články 85 a 86, později články 81 a 82. 



  23    

nedojde k trvalé změně tržní struktury, nevzniká nový subjekt nebo ekonomická 

jednotka. Jako vhodnější se jevil nynější článek 102, který byl do té doby vícekrát při 

kontrole spojování podniků použit, což bylo možné díky výkladu, podle kterého se za 

zneužití dominantního postavení na trhu pokládalo získání jiného podniku, i když 

možnost získání neplynula z předchozího dominantního postavení nabyvatele. Tento 

přístup potvrdil i ESD v rozsudku v případu Continental Can54, jednalo se ovšem o 

řešení poněkud krkolomné. 

Bylo potřeba odstranit nedostatky, které byly zapříčiněny tím, že se na 

spojování podniků aplikovala ustanovení k tomu původně neurčená. Jednalo se 

například o možnost kontroly až ex post nebo o množství podmínek, které bylo nutné 

splnit, aby konkrétní spojení mohlo být pod článek 102 vůbec podřazeno. Z tohoto 

důvodu bylo přijato Nařízení Rady č. 4064/89 o kontrole spojování, které obsahovalo 

zejména výčet typů spojení, požadavek na naplnění obratových kritérií, zakotvení 

principu one-stop shop, použití substantivního testu a procesněprávní ustanovení. Toto 

nařízení bylo v průběhu let podstatně pozměněno a následně přepracováno do podoby 

Nařízení Rady č. 139/2004, v souvislisti z rozšiřováním Evropské unie o nové státy 

včetně České republiky. 

3.3 ÚPRAVA SPOJOVÁNÍ SOUTĚŽITELŮ V ZÁKONĚ O OCHRANĚ 

HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 

Co se týče české právní úpravy, je největší množství ustanovení věnovaných 

kontrole spojování soutěžitelů obsaženo v Hlavě IV ZOHS. Jedná se o normy jak 

hmotněprávní tak procesněprávní povahy. 

Ustanovení § 12 této hlavy obsahuje jednak pozitivní vymezení spojování 

soutěžitelů prostřednictvím taxativního výčtu jednotlivých typů transakcí, kterými 

dochází ke spojení, jednak negativní vymezení spojování, a to určením transakcí, 

kterými ke spojení soutěžitelů nedochází. Rovněž definuje pojem kontroly, který, jak 

                                                
54 Rozsudek ESD ze dne 21.2.1973 ve věci 6/72 Europemballage Corp and Continental Can Co Inc v. 

Commission, ECR 215. 
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již uvádím a rozebírám v předchozí podkapitole, je zákonem používán při popisu 

některých typů transakcí. 

V § 13 zákon stanoví notifikační kritéria, na základě kterých jednotlivá spojení 

naplňující podmínky § 12 podléhají povolení ze strany Úřadu. Východiskem je výše 

čistého obratu soutěžitelů. Na otázku, co se rozumí čistým obratem a jaký je postup 

jeho výpočtu pro účely ZOHS, odpovídá § 14. 

Obsahem dalších ustanovení IV. hlavy jsou procesní otázky. Způsob zahájení 

řízení určuje § 15, průběh řízení je upraven v § 16. Rozlišují se případy spojení, které 

sice podléhají posouzení Úřadu, ale je zřejmé, že hospodářskou soutěž nenaruší, a ty, 

které podle šetření Úřadu naopak vzbuzují obavy z vážného narušení soutěže, čemuž je 

přizpůsoben průběh řízení. Ustanovením § 16a byla do zákona vložena možnost provést 

třetí druh řízení, a to zjednodušené řízení o povolení spojení.  

Postup při posuzování spojení je stanoven § 17. Obsahuje demonstrativní výčet 

skutečností, které Úřad zohledňuje při svém rozhodování. V některých případech, kdy 

by spojením mohla být narušena účinná hospodářská soutěž, může být spojení přesto 

povoleno, pokud jsou poskytnuty záruky zmírňující dopad spojení na soutěž. Z tohoto 

důvodu § 17 odst. 4 upravuje možnost podmínit povolení spojení splněním závazků 

navrhnutých soutěžiteli a jejich eventuální zajištění podmínkami a povinnostmi 

stanovenými Úřadem nebo oprávnění Úřadu stanovit v rozhodnutí dodatečné podmínky 

a omezení, které soutěžitelé nenavrhli. 

Podle § 18 musí být samotné uskutečnění spojení odloženo až na dobu po nabytí 

právní moci rozhodnutí Úřadu o povolení spojení, jinak může Úřad za účelem 

zachování účinné hospodářské soutěže uložit soutěžitelům splnění určitých povinností.  

Další procesní ustanovení obsahuje § 19, který dává Úřadu pravomoc zrušit 

rozhodnutí o povolení spojení. Procesních aspektů kontroly spojování soutěžitelů se 

dotýkají i některá ustanovení mimo Hlavu IV ZOHS. Jedná se o § 20a, odst. 5 a o § 21.  
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3.4 JEDNOTLIVÉ FORMY SPOJENÍ SOUTĚŽITELŮ PODLE ZOHS 

Odpověď na otázku, co se rozumí spojením soutěžitelů v českém soutěžním 

právu, dává § 12 ZOHS. V odstavcích 1 až 3 a 5 definuje typy transakcí, které se 

považují za spojení soutěžitelů, zatímco v odstavcích 8 a 9 popisuje transakce, které 

spojením soutěžitelů podle ZOHS nejsou. 

3.4.1  Fúze dvou nebo více na trhu dříve samostatně 

působících soutěžitelů 

Podle znění § 12 odst. 1 ZOHS do novely provedené zákonem č. 361/2005 Sb. 

se za základní formu spojení považovaly přeměny soutěžitelů, které byly v té době 

upraveny obchodním zákoníkem. V něm byly jako přeměny označovány fúze, 

rozdělení, převod obchodního jmění na společníka a pro účely zákona i změny právní 

formy obchodních společností a družstev. 

Od účinnosti uvedené novely se pod § 12 odst. 1 ZOHS podřazují pouze fúze. 

Jedná se o fúze obchodních společností a družstev, příp. o sloučení a splynutí státních 

podniků. Patří sem rovněž operace s následky podobnými fúzím podle českého 

právního řádu, které se řídí zahraničním právním řádem. Pokud by byl v budoucnosti 

schválen zákon, který umožní dosud neupravené fúze dalších typů právnických osob, 

budou i tyto fúze spadat pod režim § 12 odst. 1 ZOHS v případě, že tyto právnické 

osoby bude možné považovat za soutěžitele.  

I když zákon hovoří o fúzích soutěžitelů, mohou se tyto uskutečnit jenom u 

subjektů - právnických osob, u kterých je to dovoleno zákonem55, nikoliv u jiných 

entit.56 Další způsoby přeměn soutěžitelů, tedy převod jmění na společníka a rozdělení, 

mohou být za splnění dalších podmínek podřazeny pod formu spojení podle § 12 

odst. 3 ZOHS. Změnou právní formy ke spojení soutěžitelů nedochází. 

                                                
55 Zákony č. 125/2008 Sb. a 77/1997 Sb. 
56 RAUS, NERUDA, cit. 14, s. 210. 
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Aby mohla být fúze považována za spojení soutěžitelů, musí se jí účastnit 

alespoň dva soutěžitelé, kteří na trhu působí samostatně. Pokud se jí účastní pouze 

subjekty, které jsou všechny součástí jednoho soutěžitele, jedná se o změnu poměrů 

uvnitř tohoto soutěžitele, nedochází však ke změně tržní struktury a proto se na ni 

nevztahují ustanovení o kontrole spojování soutěžitelů. 

Zároveň musí fúzí dojít k trvalé nebo alespoň dlouhodobé změně tržní struktury. 

Pokud se jedná o změnu pouze přechodnou, není spojením soutěžitelů. Podmínka 

trvalého charakteru změny na trhu se uplatní nejen u fúzí, ale u všech forem spojování 

soutěžitelů.  

Při spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 1 ZOHS mají notifikační povinnost 

všichni soutěžitelé, kteří se fúze učastní. 

3.4.1.1 Fúze obchodních společností a družstev 

Fúze obchodních společností a družstev jsou s účinností od 1. července 2008 

upraveny zákonem č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev 

(dále „Zákon o přeměnách“). Ustanovení § 60 tohoto zákona rozlišuje formy 

vnitrostátní a přeshraniční fúze a formy sloučení a splynutí.  

Vnitrostátní fúze se mohou zúčastnit dvě a více veřejných obchodních 

společností, dvě a více komanditních společností nebo kombinace osobních společností, 

dvě a více společností s ručením omezeným, dvě a více akciových společností nebo 

kombinace kapitálových společností, dvě a více družstev, které mají sídlo v České 

republice. Křížové fúze mezi osobními a kapitálovými společnostmi a mezi obchodními 

společnostmi a družstvem nejsou povoleny. Co se týče evropské společnosti, je tato v 

souladu s Nařízením Rady č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti považována za 

vnitrostátní akciovou společnost a tak se s ní, až na výjimky stanovené tímto nařízením, 

zachází.57  

                                                
57 KUHN, P., ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B. a kol. Zákon o přeměnách obchodních společností a 

družstev. Komentář.  s. 234, 235. 
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Přeshraniční fúze byla do úpravy přeměn společností a družstev zařazena až s 

účinností Zákona o přeměnách, v ustanoveních ObchZ upravena nebyla. Uskutečňuje 

se mezi jednou nebo více kapitálovými obchodními společnostmi a družstvy se sídlem 

v České republice a jednou nebo více zahraničními korporacemi řídícími se právem 

některého členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský 

prostor. Aby mohla být fúze považována za přeshraniční, postačuje, když fúzí dvou a 

více českých kapitálových společností vznikne nástupnická společnost řídící se právem 

jiného členského státu, nebo když fúzí dvou a více zahraničních kapitálových 

společností vznikne nástupnická společnost řídící se českým právem. Není dovolena 

fúze, které by se zúčastnila nebo jí vznikla nástupnická společnost řídící se právem 

jiných než členských států. Možnost uskutečnit přeshraniční fúzi byla do českého 

právního řádu zavedena v souladu se směrnicí Rady a Evropského parlamentu č. 

2005/56/ES, o přeshraničních fúzích obchodních společností neboli Desátou směrnicí. 

Podle Zákona o přeměnách dochází při fúzi sloučením k zániku jedné nebo více 

obchodních společností, příp. družstev, a jejich jmění přechází na jinou obchodní 

společnost, příp. družstvo, které se fúze účastní, a tato obchodní společnost nebo 

družstvo se pak stává nástupnickou společností. 

Fúzí sloučením se dle § 61 odst. 2 Zákona o přeměnách rozumí i sloučení 

kapitálové obchodní společnosti s nástupnickou kapitálovou obchodní společností, 

která je jediným společníkem zanikající obchodní společnosti. Jedná se o operaci s 

obdobným mechanismem jako u zániku společnosti převodem jmění na společníka. 

Podle Zákona o přeměnách se však v případě kapitálových obchodních společností řadí 

mezi fúze. Jelikož však obě takto fúzující společnosti náleží k témuž soutěžiteli, 

nedochází při této transakci ke spojení soutěžitelů. 

Při fúzi splynutím dochází k zániku všech obchodních společností, příp. 

družstev, které se fúze účastnily a vzniká úplně nová nástupnická společnost či 

družstvo, na které přechází jmění zanikajících subjektů. 
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3.4.1.2 Sloučení a splynutí státních podniků 

V souvislosti se spojováním soutěžitelů formou fúze by se nemělo zapomínat na 

právní úpravu státních podniků, která je obsažena v zákoně č. 77/1997 Sb. o státním 

podniku. Ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) tohoto zákona stanoví, že ke zrušení podniku 

může mimo jiné dojít i rozhodnutím zakladatele o sloučení, splynutí či rozdělení 

podniku. I když se neužívá přímo termínu fúze, lze sloučení a splynutí státních podniků 

podřadit pod spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 1 ZOHS, ovšem za splnění ostatních 

podmínek stanovených tímto zákonem. 

3.4.1.3 Faktická fúze 

Další z forem spojení soutěžitelů, která by se dala podřadit pod § 12 odst. 1 

ZOHS, je tzv. faktická fúze. Jedná se o případ, kdy dojde ke strukturální změně na trhu 

spojením soutěžitelů v hospodářském smyslu bez toho, aby došlo ke spojení soutěžitelů 

rovněž jejich přeměnou v právním smyslu. Soutěžitelé, resp. jednotlivé subjekty patřící 

pod jednoho soutěžitele, si tedy nadále zachovávají svou právní subjektivitu, pouze 

dochází k propojení jejich aktivit na trhu. Propojení těchto činností však musí být 

takové intenzity, aby vznikla jedna hospodářská jednotka. Její existence se dovozuje z 

„existence stálého a jednotného obchodního vedení“58. Dalšími vodítky jsou dělení 

zisků a ztrát v rámci celého, faktickou fúzí vzniklého, soutěžitele nebo jeho 

odpovědnost navenek jako celku. Mimo vzniku jedné hospodářské jednotky může u 

faktické fúze dojít i ke vzájemnému nabytí podílů na propojených subjektech, které 

jsou součástí původně samostatných soutěžitelů. 

Pro možnost zařazení této formy spojení soutěžitelů mezi fúze svědčí v první 

řadě Konsolidované sdělení Komise k otázkám příslušnosti podle Nařízení o spojování 

podniků, které ji zahrnuje mezi fúze. Dále je možno argumentovat Oznámením Úřadu o 

konceptu spojení. Úřad v něm mimo jiné uvádí, že ke spojení soutěžitelů může dojít 

transakcemi, které rozděluje do tří kategorií, jež korespondují s dělením podle § 12 

odst. 1 až 3. odstavec 10 Oznámení týkající se faktických fúzí, je z pohledu systematiky 
                                                
58 Oznámení o konceptu spojení soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže (dále jen 

"Oznámení o konceptu spojení", odst. 10. 
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textu Oznámení zařazen do první kategorie spojení mezi fúze, a to s výslovným 

odkazem na § 12 odst. 1. Část odborné veřejnosti59, vycházejíce z tohoto Oznámení, 

proto podřazuje faktické fúze pod režim § 12 odst. 1 ZOHS. I když faktická fúze není 

operací, kterou český právní řád označuje jako fúzi, nelze než souhlasit s jejím 

zařazením mezi fúze ve smyslu ZOHS, a to s ohledem na zmíněné Oznámení Úřadu. 

Koresponduje to s příklonem k materiálnímu pojetí soutěžního práva na rozdíl od 

zachovávaní přílišného formalizmu. 

3.4.2  Nabytí podniku jiného soutěžitele nebo jeho části 

Jinou formu spojení soutěžitelů upravuje § 12 odst. 2 ZOHS. Jedná se o nabytí 

podniku nebo části podniku, tedy objektu právních vztahů, který původně patřil jinému 

soutěžiteli, a to na základě smlouvy, dražby nebo i jiným způsobem. 

Znění tohoto ustanovení muselo projít více změnami, aby výsledná definice 

splňovala svůj účel. Jednou z těchto změn bylo upuštění od použití slovního spojení 

„podstatná část podniku“, které nebylo definované. Rozhodovací praxe vzhledem k 

použití slova podstatná dospěla k závěru, že se jedná pouze o organizační složku 

podniku podle § 7 obchodního zákoníku. Proto se nyní v § 12 odst. 2 ZOHS hovoří 

pouze o části podniku, přičemž její definice je přímo zahrnuta do tohoto ustanovení. Je 

výslovně uvedeno, že část podniku již nemusí být organizační složkou, ale musí jí být 

jednoznačně přiřaditelný obrat dosažený prodejem zboží na relevantním trhu.  

Pojem podstatná část podniku však zůstal zachován v § 13 písm. b) bod 2. 

ZOHS, který stanovuje obratová notifikační kritéria ve vztahu k typu spojení 

soutěžitelů podle § 12 odst. 2 ZOHS. Jedná se zřejmě o relikt, legislativní nedopatření, 

které vzniklo při vypracování novely ZOHS. 

Další změna se týkala způsobu, kterým lze podnik, popř. jeho část, nabýt. Podle 

původního znění tohoto odstavce bylo nabytí možné pouze na základě smlouvy o 

prodeji podniku, která je jako smluvní typ obsažena v § 476 a násl. ObchZ, čímž byl 

okruh transakcí spadajících pod tuto formu spojení soutěžitelů nepřiměřeně zúžen. 

                                                
59 Kindl, J. v díle MUNKOVÁ, KINDL, cit. 41, s. 146 až 147. 



  30    

Nejdříve bylo z tohoto důvodu z § 12 odst. 2 vynecháno označení smluvního typu, 

později byly ke smlouvě přidány další tituly nabytí podniku nebo jeho části. 

Evropské právo obdobnou formu spojování soutěžitelů ve zvláštním ustanovení 

neupravuje. Tato forma byla do ZOHS zavedena s ohledem na specifika českého 

právního řádu a rozlišování pojmů soutěžitel a podnik. Pro účely evropského 

soutěžního práva je však možné způsob, kterým dochází ke spojení podle § 12 odst. 2 

ZOHS, podřadit pod formu spojení nabytím kontroly nad celkem nebo částí jednoho 

nebo více podniků v evropském pojetí.60 

Abychom správně pochopili, jaké transakce je možné podřadit pod § 12 odst. 2 

ZOHS, je předně nutné stanovit, co přesně se podnikem a jeho částí rozumí a jakým 

způsobem může k jejich nabytí dojít. 

Definice podniku v obchodním zákoníku stanoví, že podnik je věcí hromadnou 

a sestává z hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. Aby bylo možné 

hovořit o spojení soutěžitelů nabytím podniku, musí se jednat o podnik, který náleží 

jinému soutěžiteli. Totéž platí pro část podniku. 

Části podniku dle výše popsané definice obsažené v § 12 odst. 2 ZOHS musí 

být možné přiřadit obrat, který je jasně oddělitelný od obratu generovaného zbylou částí 

podniku, která není předmětem nabytí. Není však podmínkou, aby tento obrat bylo 

rovněž možné vyčíslit. Podstatné je, že převáděná část podniku, jakožto soubor aktiv, je 

samostatně schopná určitý obrat vytvořit.61 Za určitých okolností může konkrétní obrat 

úzce souviset s patentem, zákonnou licencí, obchodní značkou náležející soutěžiteli 

anebo zákaznickou základnou vybudovanou soutěžitelem. V takovém případě může 

jejich nabytí jiným soutěžitelem spadat pod danou formu spojení. 

Dále Úřad v Oznámení o konceptu spojení uvádí, že spojení podle § 12 odst. 2 

ZOHS je založeno i transakcí, při které dochází k nabytí nikoliv částí podniku jakožto 

uceleného souboru aktiv, nýbrž k nabytí majetku patřícího do více podniků jednoho 

                                                
60 MUNKOVÁ, KINDL, cit. 41, s. 147 až 148. 
61 K tomu viz např. rozhodnutí Úřadu ze dne 15.7.2002 ve věci S 134/02-2319/02 Lékárny Lloyds/ CSS 

Kastor. 
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soutěžitele. Pokud takový souhrn majetku generuje vymezitelný obrat, spadá ve většině 

případů rovněž tato transakce pod uvedenou formu spojení. 

K nabytí podniku nebo jeho části může dojít jak jejich převodem tak i 

přechodem. Převod se může uskutečnit smlouvou bez ohledu na její typ, tedy smlouvou 

o prodeji podniku, jinou typizovanou smlouvou, nebo i smlouvou nepojmenovanou. 

Jako příklad přechodu podniku je v zákoně uvedena dražba. Mimosmluvně může k 

nabytí podniku dojít rovněž jeho zděděním. Ve všech těchto případech je podmínkou, 

že se nabyvatel musí už nějakým způsobem soutěže účastnit. Jediným omezením pro 

okruh typů transakcí je skutečnost, že v jejich důsledku musí dojít k nabytí podniku 

nebo jeho části do vlastnictví. Nelze sem proto začlenit například nájem podniku, který 

by se však dal podřadit pod formu spojení popsanou níže, pokud by se ovšem jednalo o 

nájem dlouhodobý. Krátkodobý nájem nemůže být v žádném případě považován za 

spojení soutěžitelů, jelikož jeho průvodním znakem není trvalá nebo alespoň 

dlouhodobá změna tržní struktury.62 

3.4.3  Nabytí možnosti kontroly nad jiným soutěžitelem 

Třetí formou spojení soutěžitelů, kterou upravuje ZOHS, je získání možnosti 

kontroly, a to jak přímé tak nepřímé, nad soutěžitelem ze strany jednoho nebo více 

nepodnikatelů, kteří už minimálně jednoho jiného soutěžitele kontrolují, nebo ze strany 

jednoho nebo více podnikatelů. Mimo této generální klauzule obsahuje § 12 odst. 3 

ZOHS i demonstrativní výčet způsobů, kterými lze kontrolu nabýt. Nezbytnou 

podmínkou, stejně jako je tomu u všech forem spojení, je příslušnost entit, mezi 

kterými vztah kontroly vzniká, k různým soutěžitelům. 

Vzhledem ke specifikům vymezení jednotlivých soutěžitelů u státem 

kontrolovaných subjektů nebrání konstatování, že entita nabývající kontrolu a 

soutěžitel, nad kterým je kontrola nabývána, jsou oba kontrolovány státem, závěru o 

tom, že vznik vztahů kontroly mezi nimi se považuje za spojení soutěžitelů. Podstatné 

                                                
62 MUNKOVÁ, KINDL, cit. 41, s. 149. 
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je zjištění, zda před transakcí rozhodují o svém chování na trhu nezávisle na sobě nebo 

nikoliv, tedy zda je dána totožnost soutěžitele. 

Už od pohledu na definici této formy spojení je zřejmé, že v ní není důsledně 

zacházeno s pojmy podnikatel a soutěžitel. Je jasné, že předmětem kontroly je 

soutěžitel, nabyvatelé jsou však vymezeni prostřednictvím pojmů podnikatel a 

nepodnikatel. 

V případě nabyvatele - nepodnikatele je stanoveno, že tento musí před nabytím 

kontroly už nějakého soutěžitele kontrolovat. Jak se ale postupuje v případě, kdy je sám 

nepodnikatel soutěžitelem a nekontroluje žádného dalšího soutěžitele? Řešení nachází 

odborná literatura63 v extenzivním výkladu kontroly nad soutěžitelem, kdy se jí rozumí 

i situace, kdy nepodnikatel kontroluje sám sebe jakožto soutěžitele. Kdyby se totiž 

nabytí kontroly takovým soutěžitelem nedalo subsumovat pod ustanovení § 12 odst. 3 

ZOHS, vyhnulo by se posuzovaní dovolenosti spojení, což určitě nebylo záměrem 

zákonodárce. 

Další otázkou je, zda při mnohosti nepodnikajících osob, které společně 

nabývají kontrolu nad soutěžitelem, musí každá z nich už kontrolu nad jiným 

soutěžitelem vykonávat. 

Pokud je nabyvatelem podnikatel, zákon výslovně splnění podmínky kontroly, 

kterou by vykonával nad minimálně jedním jiným soutěžitelem před uskutečněním 

transakce, nepožaduje. Vzhledem k tomu, že pojmy podnikatel a soutěžitel nejsou 

totožné, může se stát, že podnikatel, který není soutěžitelem, nabude kontrolu nad 

určitým soutěžitelem a toto nabytí bude považováno za spojení soutěžitelů, i když by to 

tak nemělo být. 

Jako jednu z možností nabytí kontroly nad soutěžitelem zákon uvádí nabytí 

podílu na soutěžiteli, a to ve formě účastnických cenných papírů, obchodních nebo 

členských podílů. Kontrola může vzniknout také na základě smlouvy, nebo jakýmkoliv 

jiným způsobem při naplnění skutkové podstaty obsažené v generální klauzuli § 12 

odst. 3 ZOHS. 
                                                
63 MUNKOVÁ, KINDL, cit. 41, s. 153. 
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Získání možnosti kontroly nad soutěžitelem může být následkem jak právního 

úkonu, zejména smlouvy, jehož smyslem je založení vztahů kontroly, tak i právního 

úkonu činěného bez úmyslu ve vztahu ke vzniku kontroly. Nabytí kontroly může být 

dokonce důsledkem skutečnosti zcela nezávislé na vůli nabyvatele kontroly.64 Pokud 

taková situace není jen přechodného rázu, jedná se o spojení soutěžitelů podle ZOHS. 

Více transakcí, kterými dochází k získání možnosti kontroly nad soutěžitelem, 

pokud spolu úzce souvisí z hlediska časového, věcného a personálního a pokud jsou 

vzájemně podmíněny, zakládají spojení jediné, i když je možné každou takovou 

transakci považovat za samostatné spojení soutěžitelů. Není rozhodné, zda podmíněnost 

transakcí plyne z právních nebo faktických okolností. Právně jsou transakce 

podmíněny, když právní úkony - smlouvy, na základě kterých k nim dochází, jsou 

vzájemně podmíněné, faktická podmíněnost souvisí se zájmem entity, která kontrolu 

získává, pouze na dosažení stavu, který je konečným výsledkem souboru těchto 

transakcí. Pro posouzení transakcí jako spojení jediného je zcela nezbytné, aby 

kontrolu, a to bez ohledu na její formu, získala při každé z dílčích transakcí tatáž entita. 

Posuzování vzájemně podmíněných transakcí jako jednoho spojení soutěžitelů 

se uplatní nejen při spojení podle § 12 odst. 3 ZOHS, ale u všech forem spojení. 

Vyplývá to z ustanovení § 12 odst. 7 ZOHS, které tento přístup k otázce více transakcí 

splňujících výše uvedené předpoklady výslovně stanoví, a to ve vztahu ke všem 

formám spojení soutěžitelů. Tento odstavec byl do ZOHS vložen až novelou z roku 

2009 s ohledem na praxi Úřadu, který výkladem § 12 odst. 3 ZOHS již předtím dospěl 

k závěru o posuzování více podmíněných transakcí jako spojení jediného. 

3.4.3.1 Pojem „získání možnosti kontroly“ 

Základním znakem formy spojení podle § 12 odst. 3 ZOHS je získání možnosti 

kontroly nad soutěžitelem. Kdo tuto kontrolu získává, co je jejím předmětem i jak ji lze 

nabýt, je rozvedeno výše. Co se však rozumí pod samotným pojmem získání možnosti 

kontroly? 

                                                
64 MUNKOVÁ, KINDL, cit. 41, s. 155 až 156. 
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Tento pojem zahrnuje poměrně širokou škálu změn kontroly nad soutěžiteli, v 

jejichž důsledku dochází ke změně tržní struktury. Jedná se buďto o vznik kontroly, bez 

ohledu na to, zda samostatné nebo společné, tam, kde předtím žádná možnost výkonu 

kontroly nad soutěžitelem neexistovala, nebo o přechod již existující možnosti kontroly 

na jinou entitu, nebo o změny v kvalitě kontroly. Za získání možnosti kontroly, už s 

ohledem na význam slova získání, není možné považovat pouhou ztrátu kontroly, která 

nevede ke změně kvality kontroly a se kterou ani není spojeno získání kontroly ze 

strany jiného soutěžitele nebo osoby kontrolující již alespoň jednoho soutěžitele. 

Všechny situace, v nichž dochází ke vzniku nebo vstupu do vztahů kontroly 

místo původního subjektu, se budou považovat za získání možnosti kontroly. Otázkou 

však zůstává, jaká změna kvality kontroly se považuje za její získání. Jak je uvedeno v 

podkapitole 3.1.2., kontrola se dělí na výlučnou a společnou, negativní a pozitivní, 

přímou a nepřímou. Které změny mezi uvedenými formami kontroly budou mít za 

následek hodnocení transakce jako spojení soutěžitelů? 

Odpověď vychází ze základní podmínky, že změna kvality kontroly s sebou 

musí přinášet rovněž změnu struktury trhu. V první řadě je proto možné bez dalšího 

vyloučit změnu mezi přímou a nepřímou kontrolou, jelikož entita skutečně disponující 

možností kontroly se v tomto případě vůbec nemění. 

Co se týče operací, kterými dochází ke změně z výlučné kontroly na společnou 

a vice versa, jsou tyto shodně Úřadem i Komisí považovány za spojení soutěžitelů. 

Rovněž je za spojení soutěžitelů za určitých okolností považována změna ve struktuře 

společné kontroly. 

Transformace společné kontroly na výlučnou je dobře pozorovatelná na 

příkladu společně kontrolovaného podniku, kdy se na kontrole podílí dvě osoby. Pokud 

se jedna z těchto osob rozhodne ze společnosti vystoupit a převést svůj podíl na 

společnosti na druhého společníka, získává tento společník výlučnou kontrolu. Pokud 

se však rozhodne převést podíl na třetí osobu, nedochází ke změně jedné formy 

kontroly na druhou, mění se však osoba podílející se na společné kontrole, čímž u ní 

dochází k získání možnosti kontroly vstupem do již existujícího vztahu kontroly. 

Dochází ke změně společné kontroly na společnou kontrolu o jiném složení. Opět se 
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nesmí zapomínat na splnění podmínky, že nabyvatelem kontroly je soutěžitel nebo 

osoba již soutěžitele kontrolující. 

Dalším případem změny kontroly ze společné na výlučnou může být situace, 

kdy ve společnosti jsou dva společníci, jejichž podíl je v souhrnu větší než 50%, zbytek 

podílu je rozdělen mezi menšinové společníky. Předpokládejme, že první dva 

společníci v tomto případě vykonávají společnou kontrolu. Jeden z nich postupně 

nabude podíly od těch společníků, kteří se na kontrole nepodílejí. Tímto postupem sám 

získá podíl na společnosti postačující k tomu, aby mohl kontrolu vykonávat samostatně. 

Jsou tak naplněny znaky spojení soutěžitelů bez dalšího. 

Změna výlučné kontroly na společnou může nastat, pokud společník, který se 

dosud na kontrole nepodílel, získá práva postačující k tomu, aby mohl bránit druhému 

společníkovi, který původně soutěžitele výlučně kontroloval, v dalším výkonu 

samostatné kontroly. Vzniká společná kontrola, která v závislosti na ochotě společníků 

dohodnout se může být negativní nebo pozitivní. Podobným postupem může dojít i ke 

změně kvality kontroly spočívající v tom, že se zvýší počet entit vykonávajících 

společnou kontrolu. V obou případech však musí ten, kdo původně možností kontroly 

nedisponoval, být buď sám soutěžitelem, nebo musí mít možnost kontroly nad jiným 

soutěžitelem. 

Dále by mohlo jít o změnu kvality kontroly v případě smrti fyzické osoby, která 

je většinovým společníkem společnosti a vykonává výlučnou kontrolu. Za situace, že je 

dovolen přechod obchodního podílu v takové společnosti a tento podíl přejde do 

podílového spoluvlastnictví dědiců, mohou tito vykonávat kontrolu společnou. Tento 

způsob získání kontroly se dá pro účely teorie rozdělit na dvě fáze. V první fázi 

vstupují dědicové do existujícího vztahu kontroly a až následně dojde ke změně kvality 

kontroly z výlučné na společnou. Aby se však jednalo o spojení soutěžitelů, musí 

alespoň jeden z dědiců splňovat podmínky § 12 odst. 3 ZOHS a uvedený stav musí být 

dlouhodobého charakteru. 

 Problém vyvstává při posouzení změny kvality kontroly tím způsobem, že 

dojde pouze ke snížení počtu entit vykonávajících společnou kontrolu. V běžných 

případech tato změna nevede k získání kontroly a tedy ke spojení soutěžitelů. Úřad 
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však ve svém Oznámení o konceptu spojení uvádí, že pokud by zbývající entity získaly 

zjevně silnější práva veta, k čemuž dochází zejména v případech, kdy se počet společně 

kontrolujících osob sníží pouze na dvě, jednalo by se o spojení soutěžitelů. 

Poslední variantou změny kvality kontroly je změna z negativní na pozitivní 

kontrolu a naopak. Změna kvality výlučné kontroly z negativní na pozitivní podle 

Úřadu zakládá spojení soutěžitelů, což Úřad zdůvodňuje tím, že se výrazným způsobem 

zvýší možnosti ovlivňovat činnost soutěžitele na trhu ze strany kontrolující entity. 

Přístup Komise k této otázce je zcela odlišný, v čehož důsledku může nastat paradoxní 

situace, kdy při naplnění českých notifikačních kritérií u transakce tohoto typu s 

komunitární dimenzí, nevznikne soutěžiteli povinnost oznámit spojení Komisi, musí 

ovšem podat návrh na povolení spojení Úřadu. Změna kontroly z pozitivní na negativní 

spojení soutěžitelů nezakládá. 

V praxi Úřadu a Komise se postupně zformulovalo kazuistické vymezení pojmu 

získání možnosti kontroly. Z příkladů, jež byly uvedeny v předchozích odstavcích, a s 

ohledem na dikci § 12 odst. 3 ZOHS, indukcí vyvozuji následující závěry: 

i) Pokud dochází ke vzniku vztahů kontroly nad soutěžiteli nebo ke změně 

kontrolující entity tím, že nová entita vstupuje do již existujících vztahů kontroly místo 

původní entity, která tímto možnost kontroly nad soutěžitelem pozbývá, je nezbytné, 

aby nabyvatel kontroly byl buďto sám soutěžitelem, nebo měl již možnost kontrolovat 

jiného soutěžitele. Jinak se nejedná o spojení soutěžitelů. V tomto případě není 

podstatná distinkce mezi výlučnou a společnou kontrolou. Vstupem do vztahu společné 

kontroly se zde myslí pouze výměna jedné entity za druhou, nepatří sem případy 

jakékoliv změny v charakteru kontroly, tedy snížení či zvýšení počtu kontrolujících 

entit. Rozlišení uvedených způsobů nabytí kontroly nebývá v některé literatuře 

zohledněno. Oba bez rozdílu bývají podle charakteru kontroly podřazeny pod získání 

společné kontroly nebo získání výlučné kontroly.65 

ii) Při získání možnosti společné kontroly novou entitou, v jehož důsledku 

dochází ke změně výlučné kontroly na společnou, nebo společné kontroly na společnou 

                                                
65 MUNKOVÁ, KINDL, cit. 41, s. 156. 
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o větším počtu kontrolujících entit, musí být bez ohledu na to, jakým způsobem k němu 

dochází, rovněž zkoumána skutečnost, zda je tato nová entita soutěžitelem, nebo již 

nějakého dalšího soutěžitele kontroluje. V případě, že tomu tak je, dochází ke spojení 

soutěžitelů. 

iii a) Změna společné kontroly na výlučnou, kterou získá entita původně se 

podílející na společné kontrole, ipso facto zakládá spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 3 

ZOHS. Vyplývá to ze skutečnosti, že entita nabývající výlučnou kontrolu již předtím 

mohla rozhodným způsobem ovlivňovat činnost soutěžitele na trhu a při uvedené 

změně kvality kontroly se její vliv ještě znatelně posílí, jelikož nemusí zohledňovat 

zájmy jiných entit. 

iii b) Pokud bychom v souladu s Oznámením o konceptu spojení předpokládali, 

že snížení počtu kontrolujících entit za určitých podmínek vede k získání možnosti 

kontroly v důsledku změny struktury kontroly, nemusíme pro správnost závěru o tom, 

zda v konkrétním případě dochází ke spojení soutěžitelů nebo nikoliv, zjišťovat, jestli 

entity nadále vykonávající společnou kontrolu jsou soutěžiteli, nebo jiného soutěžitele 

kontrolují.66 

iv) Změny kvality kontroly spočívající v přechodu od negativní k pozitivní 

kontrole a obráceně až na velmi vzácné případy spojení soutěžitelů nezakládají. 

Nedochází zde ke změně v totožnosti kontrolujících entit, proto je kritérium možnosti 

výkonu kontroly ve vztahu k dalším soutěžitelům irelevantní. 

 Zařazení transakcí, kterými dochází ke spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 

ZOHS pod některý z bodů i) až iv), může, dle mého názoru, sloužit jako další způsob 

jejich kategorizace. Na jejím podkladu se dá jednoduše určit, u kterých transakcí je 

nutné posoudit, zda entity, jež získají možnost kontroly nad soutěžiteli, musí být samy 

soutěžiteli, nebo musí alespoň jednoho soutěžitele kontrolovat. 

                                                
66 Závěr o získání kontroly v takovém případě zaleží nikoliv na existenci možnosti kontroly ve vztahu k 
jiným soutěžitelům, nýbrž na posouzení otázky míry zvýšení vlivu jednotlivých entit na hospodářskou 
činnost společně kontrolovaného soutěžitele. 
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3.4.3.2 Spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 ZOHS, ke 

kterému dochází rozdělením obchodních společností a 

družstev nebo převodem jmění na společníka 

Vzhledem k tomu, že k získání možnosti kontroly a k naplnění předpokladů 

vyžadovaných § 12 odst. 3 ZOHS v mnoha případech dochází i při některých typech 

transakcí upravených v Zákoně o přeměnách a že tyto transakce jsou poměrně časté, 

považuji za vhodné jim v této diplomové práci věnovat pozornost. Jedná se o zánik 

obchodní společnosti nebo družstva jejich rozdělením a o zánik obchodní společnosti 

převodem jejího jmění na společníka. Zánikem společností a družstev v důsledku jejich 

fúze dochází ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 1 ZOHS. Změna právní formy 

ke spojení soutěžitelů vůbec nevede. Specifikem těchto transakcí je, že se týkají pouze 

obchodních společností a družstev. 

Při rozdělení obchodní společnosti nebo družstva dochází k přechodu aktiv a ve 

většině případů také pasiv, popř. jejich části, „z jedné obchodní společnosti nebo 

družstva, na jednu či více odlišných obchodních společností nebo družstev (tzv. 

nástupnická obchodní společnost nebo nástupnické družstvo), přičemž obchodní 

společnost nebo družstvo, jejíž majetek a případně závazky přecházejí na jinou 

obchodní společnost nebo družstvo, může být buď zrušena bez likvidace a zaniknout 

(tzv. zanikající obchodní společnost nebo zanikající družstvo), nebo může dál existovat 

(tzv. rozdělovaná obchodní společnost nebo rozdělované družstvo) “.67 

Stejně jako u fúzí je omezena i možnost křížového rozdělení společností a 

družstev. Při rozdělení osobní obchodní společnosti mohou být nástupnickými 

společnostmi pouze další osobní obchodní společnosti, při rozdělení kapitálových 

obchodních společností mohou být nástupnickými společnostmi pouze kapitálové 

společnosti. Křížové rozdělení družstva není přípustné. 

Ustanovení § 243 Zákona o přeměnách vyjmenovává šest forem rozdělení. Při 

prvních třech formách původní společnost nebo družstvo zaniká, při dalších třech 

formách označených jako rozdělení odštěpením existuje nadále, pouze vyčleněná část 

                                                
67 KUHN et al., cit. 57, s. 726. 
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jejich aktiv a pasiv přechází na jinou společnost či více společností nebo na družstvo či 

více družstev. Pro zjednodušení výkladu budu při popisu jednotlivých forem rozdělení 

obchodních společností a družstev hovořit pouze o obchodních společnostech. Stejný 

charakter bude mít i rozdělení družstev.  

V případě rozdělení obchodní společnosti se vznikem nových společností se 

celé jmění této společnosti rozděluje a přechází na nástupnické společnosti, společníci 

zanikající společnosti se podle projektu rozdělení stávají společníky jedné nebo více 

nástupnických společností. Pokud někteří ze společníků zanikající společnosti získají 

výlučnou nebo společnou kontrolu nad některou z nově vzniklých společností, přičemž 

kvalita získané kontroly a entity, které kontrolu získají, nebudou stejné jako kvalita 

kontroly a kontrolující entity ve vztahu k původní obchodní společnosti, bude se jednat 

o spojení soutěžitelů. V tomto případě má povinnost podat návrh na zahájení řízení 

Úřadu zanikající společnost nebo entity ji kontrolující. Pokud v žádné z nástupnických 

společností vztahy kontroly nevzniknou, nebude se jednat o spojení soutěžitelů. 

Rozdělení společnosti sloučením je transakce složená z prvků rozdělení a fúze. 

Rozdělovaná společnost zaniká, její jmění přechází na minimálně dvě již existující 

nástupnické společnosti a její společníci se podle projektu rozdělení stávají společníky 

jedné nebo více z těchto nástupnických společností. Pokud je následkem příchodu 

nových společníků do nástupnické společnosti získání kontroly nad touto společností ze 

strany příchozích společníků, nebo pokud se změní kvalita již existující kontroly nad 

společností, půjde o případ spojení soutěžitelů. Zároveň však nesmí být zanikající a 

nástupnická společnost, u které se podmínka předchozí věty uplatní, součástí stejného 

soutěžitele. Notifikační povinnost bude mít jak rozdělovaná společnost tak i 

nástupnická společnost, ve které dochází ke vzniku nebo změně kontroly, případně 

entity tyto společnosti kontrolující. Ke vzniku kontroly ze strany původních společníků 

nástupnických společností normálně nedochází. 

Jako další formu rozdělení Zákon o přeměnách uvádí kombinaci dvou výše 

uvedených forem. Část jmění rozdělované společnosti přejde na jednu nebo více nově 

vzniklých společností, část jmění přejde na jednu nebo více již existujících společností. 

Společníci se stávají v souladu s projektem rozdělení společníky všech nebo jen 
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některých nástupnických společností. Posouzení, zda se jedná o spojení soutěžitelů či 

nikoliv, a kdo má v takovém případě notifikační povinnost, bude vycházet ze stejných 

předpokladů jako u předchozích forem rozdělení. 

Poslední tři formy rozdělení, tedy rozdělení odštěpením za vzniku nové 

společnosti, resp. společností, rozdělení odštěpením sloučením a kombinací těchto 

dvou, jsou z pohledu přeměn společností pouhou obdobou již uvedených forem s tím 

rozdílem, že nedochází k zániku původní společnosti a s tím souvisejícím rozdílem v 

minimálním zákonem stanoveném počtu nástupnických společností. Ve vztahu k 

soutěžnímu právu jsou patrné i další odlišnosti mající význam pro učinění závěru o 

spojení soutěžitelů. 

Při všech formách rozdělení společnosti odštěpením původní společnost 

nezaniká, pouze část jejího jmění přechází na nástupnickou společnost či společnosti a 

její společníci se stávají společníky jedné nebo více těchto nástupnických společností. 

Účast společníků na rozdělované společnosti zpravidla nezaniká. V takovém případě se 

při posuzování získání kontroly nad soutěžitelem postupuje jako v případě, kdy 

původní společnost v důsledku rozdělení zaniká. Jednomyslným souhlasem všech 

společníků však může dojít ke schválení zániku účasti některých společníků na 

rozdělované společnosti. Tato možnost byla zakotvena až v Zákoně o přeměnách, v 

ObchZ ještě obsažena nebyla. Pokud je následkem získání výlučné nebo společné 

kontroly nebo změna kvality kontroly u rozdělované společnosti, bude se jednat o 

spojení soutěžitelů, a to i v případě, že u nástupnických společností k žádnému získání 

kontroly nebo ke změně její kvality nedochází. Určení okruhu osob povinných k podání 

návrhu na posouzení spojení bude vycházet ze závěrů o tom, u kterých obchodních 

společností dochází ke vzniku nebo změně kontroly, přičemž nově vzniklé společnosti 

tuto povinnost nebudou mít vůbec. 

Dalším způsobem zániku obchodních společností bez likvidace je jejich zrušení 

doprovázené převodem jejich jmění na společníka. U družstev tato transakce není 

povolena. 

U osobních obchodních společností je jejich zánik převodem jmění na 

společníka dovolen pouze v případě, že ve společnosti zůstal pouze jeden společník, u 
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komanditní společnosti konkrétně komplementář. Z uvedeného jasně vyplývá, že osoba 

společníka, na kterého má být jmění zanikající společnosti převedeno, je totožná s 

osobou vykonávající kontrolu nad zanikající společností. Proto v případě zániku 

osobních obchodních společností převodem jmění na společníka nemůže dojít k získání 

kontroly a tedy ke spojení soutěžitelů. 

Pro možnost zániku kapitálových obchodních společností převodem jmění na 

společníka Zákon o přeměnách nevyžaduje, aby nabývající společník byl jediným 

společníkem zanikající obchodní společnosti. U společností s ručením omezeným je 

jejich zánik tímto způsobem dovolen, pokud se společník, na něhož má být jmění 

zanikající společnosti převedeno, podílí na základním kapitálu společnosti vkladem ve 

výši nejméně 90%. U akciových společností musí přejímající akcionář vlastnit akcie 

zanikající společnosti o jmenovité hodnotě, která v souhrnu dosahuje více než 90%. 

Uvedená požadovaná minimální účast na kapitálové obchodní společnosti ve 

většině případů znamená rovněž možnost kontroly této společnosti ze strany 

společníka, na něhož má být její jmění převedeno. Můžou však nastat situace, kdy 

menšinovému společníkovi či společníkům nebo akcionáři či akcionářům zanikající 

obchodní společnosti náleží práva, se kterými se pojí jejich možnost podílet se na 

kontrole této společnosti. Za těchto okolností by zánik obchodní společnosti převodem 

jmění na většinového společníka byl doprovázen změnou kvality kontroly. Totožnost 

původní obchodní společnosti jakožto soutěžitele a většinového společníka jakožto 

soutěžitele by nebyla dána, a proto by se jednalo o spojení soutěžitelů. Notifikační 

povinnost by vznikla jak u zanikající obchodní společnosti tak u nabývajícího 

společníka. 

3.4.4  Založení společně kontrolovaného podniku 

Za další formu spojení soutěžitelů může být podle § 12 odst. 5 ZOHS 

považováno založení soutěžitele společně kontrolovaného více soutěžiteli za podmínky, 

že takovýto soutěžitel na trhu dlouhodobě působí jako samostatná hospodářská 

jednotka. Pro tohoto soutěžitele je zákonem zavedeno označení „společně kontrolovaný 

podnik“, rovněž bývá nazýván joint venture. Tímto podnikem může být jakákoliv 
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entita, nemusí se jednat výlučně o právnickou osobu. Původně bylo v tomto ustanovení 

uvedeno, že se jedná o spojení podle §12 odst. 3 ZOHS, v průběhu novelizací však byla 

příslušná část definice z § 12 odst. 5 ZOHS vypuštěna. 

Uvedenou formu spojení můžeme považovat za podkategorii spojení podle § 12 

odst. 3 ZOHS, při které sice dochází k získání společné kontroly nad jiným 

soutěžitelem, ale nikoliv nad soutěžitelem již existujícím. Musí se jednat o založení 

soutěžitele nového, popř. o aktivaci spícího soutěžitele. Pojem založení zde není 

totožný s pojmem založení obchodní společnosti nebo družstva podle obchodního 

zákoníku. Dalším případem může být vstup jednoho nebo více společníků do existující 

společnosti o jednom společníkovi, čímž se mění výlučná kontrola nad touto 

společností na kontrolu společnou. 

K založení nebo aktivaci společně kontrolovaného podniku dochází zejména 

proto, aby každá kontrolující entita, vedená kupříkladu snahou o minimalizaci nákladů, 

mohla využívat aktiva svá i dalších entit podílejících se na kontrole soutěžitele společně 

s těmito entitami a tím zefektivnit postup vedoucí k dosažení jí sledovaného cíle. Z toho 

vyplývá, že touto formou dochází ke spojení soutěžitelů zakládajících společně 

kontrolovaný podnik. Ke spojení nedochází ve vztahu mezi zakládajícími soutěžiteli a 

založeným podnikem. Povinnost podat návrh na zahájení řízení o povolení spojení mají 

zakládající entity. 

Aby mělo založení společně kontrolovaného podniku za následek dlouhodobou 

změnu tržní struktury, musí být tento dlouhodobě schopen plnit všechny funkce 

samostatné hospodářské jednotky a zároveň nebýt plně hospodářsky závislý na 

soutěžitelích, jež jej založili. V případech, kdy podnik bude založen pouze na vymezené 

období do dosažení určitého stanoveného cíle, nebo bude na trhu činný pouze ve vztahu 

k zakládajícím soutěžitelům a nebude ke svému hospodářskému prospěchu bez ohledu 

na zájmy zakladatelů uzavírat obchody s třetími stranami, nebude se jednat o 

samostatného soutěžitele a proto nedojde ke spojení podle § 12 odst. 5 ZOHS. 

Ustanovení § 12 odst. 6 ZOHS stanoví podmínky, za kterých bude vznik 

společně kontrolovaného podniku posuzován nejen z hlediska kontroly spojování 

soutěžitelů, nýbrž i podle norem upravujících dohody narušující hospodářskou soutěž. 
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Pokud totiž založení takového podniku způsobí nejen změny tržní struktury, ale bude-li 

důsledkem jeho založení rovněž koordinace hospodářské činnosti jeho zakladatelů, 

bude nutné zhodnotit, zda míra této koordinace naplňuje znaky zakázaných dohod. 

Posuzování se bude řídit pravidly podle § 3 ZOHS. 

Před novelou ZOHS provedenou zákonem č. 155/2009 Sb. byla textace 

uvedeného ustanovení natolik odlišná, že se jeho výkladem podle převážné části 

odborné literatury dospělo k závěru, že společně kontrolovaný podnik, který slouží ke 

koordinaci soutěžního chování jeho zakladatelů, se má posuzovat pouze podle 

ustanovení Hlavy II ZOHS. Proto bylo toto ustanovení považováno za jedno ze tří 

negativních vymezení spojení soutěžitelů.68 Vzhledem k rozdílům oproti komunitární 

úpravě a k zjevné nelogičnosti takového pojetí bylo přistoupeno k úpravě znění tohoto 

ustanovení do podoby popsané výše. 

3.4.5  Transakce nevedoucí ke spojení soutěžitelů 

I v případě, že transakce naplňuje všechny znaky požadované některým z 

odstavců § 12 ZOHS pro její označení za spojení soutěžitelů, nemusí se ve všech 

případech skutečně o spojení soutěžitelů jednat. Negativní vymezení spojení soutěžitelů 

zahrnuje tři druhy transakcí. První dvě z těchto transakcí mají společné rysy, proto jsou 

zařazeny společně do § 12 odst. 8 ZOHS, třetí je obsažena v odstavci 9.  

Jedná se o vznik kvalifikované účasti banky v právnické osobě, kterou může být 

pouze akciová společnost, vůči které byla banka původně v postavení věřitele a 

následně došlo ke kapitalizaci její pohledávky za touto osobou. Důvodem k tomuto 

kroku je snaha o ozdravení společnosti, nikoliv získání možnosti ovlivňovat její tržní 

aktivity, i když výkon takového vlivu je po dobu ozdravné operace nebo finanční 

rekonstrukce povolen. Vyloučení existence spojení soutěžitelů v takovém případě je 

vlastní jenom české právní úpravě, evropské právo obdobné ustanovení neobsahuje a 

Komise výkladem dospěla k opačnému závěru.  

                                                
68 MUNKOVÁ et al., cit. 1, s. 290. 
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Druhá operace spočívá v tom, že soutěžitelé, kteří jsou poskytovateli 

investičních služeb, získají podíly jiného soutěžitele za účelem jejich dalšího prodeje. 

Zákon výslovně stanoví, že práva spojená s nabytými podíly nesmí sloužit k výkonu 

vlivu na soutěžní činnost soutěžitele. 

Pro obě tyto transakce je charakteristické, že změny, ke kterým dochází, jsou 

pouze přechodného charakteru, konkrétně je jejich trvání omezeno na dobu jednoho 

roku. V případě, že se nepodařilo dosáhnout účelu transakce z objektivních příčin, 

může být tato lhůta na návrh prodloužena. Dalším společným znakem je, že operace 

nebyla provedena za účelem ovlivňovat soutěžní činnost jiného soutěžitele. Při druhém 

typu transakcí je výkon takového vlivu přímo zakázán, při nabytí kvalifikované účasti 

bankou je naopak povolen. 

Posledním z negativních vymezení spojení soutěžitelů podle ZOHS je případ, 

kdy u společností přechází část působnosti jejich statutárních orgánů na osoby, které 

vykonávají činnost podle zvláštních právních předpisů. K přechodu působností dochází 

zejména v případech zrušení společností s likvidací nebo když se společnost ocitá v 

platební neschopnosti. Proto zákon jako konkrétní příklady osob, na které působnost 

statutárních orgánů společností v souladu s § 12 odst. 9 ZOHS přechází, uvádí 

likvidátora a insolvenčního správce. 

Evropské právo upravuje oproti výše uvedeným negativním vymezením spojení 

ještě tzv. lucemburskou klauzuli. Jedná se o získání kontroly nad podnikem ve smyslu 

evropského soutěžního práva ze strany finančních holdingových institucí.69 Jsou to 

společnosti založené za účelem nabývání účastí na jiných společnostech a 

zhodnocování těchto účastí tedy za účelem zvyšování hodnoty svých investic. Pokud 

taková společnost nevyužívá svou účast na společnostech k ovlivňování jejich 

soutěžního chování, nezakládá nabytí této účasti podle Komise spojení soutěžitelů. 

Podle českého práva se však o spojení soutěžitelů jedná. 

                                                
69 MUNKOVÁ et al., cit. 1, s. 296. 
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3.5 KATEGORIZACE SPOJENÍ PODLE RELEVANTNÍCH TRHŮ,  NA 

KTERÝCH SPOJUJÍCÍ SE SOUTĚŽITELÉ PŮSOBÍ  

Jiná kategorizace spojení soutěžitelů než podle zákonného třídění v ustanovení 

§ 12 ZOHS vychází z určení relevantních trhů, na kterých jednotliví spojující se 

soutěžitelé působí, a jejich vzájemných vazeb. Podle tohoto kritéria se spojení dělí na 

horizontální a nehorizontální, přičemž toto se dále dělí na vertikální a konglomerátní 

spojení.  

O horizontální spojení se jedná v případě spojení soutěžitelů působících na 

stejném relevantním trhu, tedy o spojení skutečných, nebo alespoň potenciálních 

konkurentů. Představuje největší hrozbu pro účinnou hospodářskou soutěž. Jak uvádí 

Komise ve svých Pokynech pro posuzování horizontálních spojování podle Nařízení 

Rady o kontrole spojování podniků (2004/C 31/03), horizontální spojení může výrazně 

poškodit hospodářskou soutěž zejména dvěma způsoby. Jedná se o odstranění 

důležitých konkurenčních omezení pro jednoho a více soutěžitelů, v čehož důsledku 

dojde k posílení tržní síly, a to bez nutnosti další koordinace jejich soutěžního chování. 

Tržní sílou se rozumí úroveň, v jaké je soutěžitel schopen ovlivňovat cenu na trhu. 

Druhou hrozbou je změna povahy hospodářské soutěže vlivem koordinačních účinků. 

Jde o vznik nebo upevnění koordinace chování na trhu mezi soutěžiteli, kteří se spojení 

účastní. Nebezpečí poškození soutěže se ještě zvýší v případě, že spojením dojde k 

vytvoření nebo posílení dominantního postavení některého ze soutěžitelů. Tato kritéria 

jsou obsahem evropského substantivního testu70. 

Vertikální spojení představuje spojení soutěžitelů působících na navazujících 

relevantních trzích. Příkladem je spojení výrobce s distributorem, kdy může tento 

kontrolovat odbyt svých výrobků, nebo spojení výrobce s dodavatelem, kdy získává 

snadnější přístup ke vstupům do výroby. 

Spojením konglomerátním se rozumí spojení soutěžitelů s nepříbuznou činností. 

Komise ve svých Pokynech pro posuzování nehorizontálních spojení podle Nařízení 

Rady o kontrole spojování podniků (2008/C 265/07) vymezuje tento druh spojení 

                                                
70 K substantivnímu testu podle ZOHS viz podkapitolu 3.7.1. 
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negativně, a to jako spojení podniků, mezi kterými není ani horizontální, ani vertikální 

vztah. Jelikož se v těchto Pokynech zaměřuje na konglomerátní spojení mezi podniky, 

které vyvíjejí činnost na úzce souvisejících trzích, je zřejmé, že právě tyto představují 

největší riziko pro účinnou hospodářskou soutěž. 

U nehorizontálních spojení je obecně méně pravděpodobné, že naruší 

hospodářskou soutěž než u horizontálních spojení. Nedochází při nich totiž ke ztrátě 

přímé konkurence mezi spojujícími se podniky. Naopak obnášejí mnohé výhody, které 

vedou k zefektivnění soutěže. V Pokynech pro posuzování nehorizontálních spojování 

Komise uvádí, že při rozhodování o povolení spojení porovnává potenciální negativní 

vlivy spojení na hospodářskou soutěž a možné účinky podporující hospodářskou soutěž 

spočívající ve zvýšení efektivnosti přinášejícím prospěch odběratelům, distributorům i 

konečným spotřebitelům. 

Jedno spojení může spadat do více z uvedených kategorií, potom se označuje 

jako spojení smíšené. Příklad smíšeného spojení je popsán v rozhodnutí Úřadu v řízení 

o povolení spojení soutěžitelů EUROVIA SA a Tarmac CZ a.s., sp. zn. S192/2010/KS 

ze dne 16.8.2010.  

Toto dělení má praktický význam pro posuzování dopadů spojení na 

hospodářskou soutěž. Rovněž se uplatní při určování, zda jsou naplněna kritéria pro 

podání zjednodušeného návrhu na povolení spojení, kterým se zahajuje zjednodušené 

řízení o povolení spojení podle § 16a ZOHS. 

3.6 SPOJENÍ SOUTĚŽITELŮ PODLÉHAJÍCÍ POVOLENÍ  

Přijetí závěru o tom, že určitá transakce naplňuje znaky některé z forem 

spojování soutěžitelů vymezených v § 12 ZOHS a zároveň se na ni nevztahuje žádná z 

negativních definic uvedených v tomto ustanovení, a tudíž, že se jedná o spojení 

soutěžitelů, ještě samo o sobě neznamená, že takové spojení podléhá povolení ze strany 

Úřadu nebo Komise. K samotnému faktu existence spojení totiž ještě přistupuje nutnost 

naplnění notifikačních kritérií, která mají v současnosti formu kritérií obratových. Tato 

kritéria představují hranici, při jejímž překročení má spojení potenciál způsobit 
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narušení hospodářské soutěže. U spojení nedosahujícího požadovanou hranici není dán 

předpoklad pro narušení existence účinné hospodářské soutěže. 

3.6.1  Spojení podléhající povolení Úřadu 

Ustanovení § 13 ZOHS vymezuje,  která spojení soutěžitelů musí být podrobena 

posuzovaní ze strany Úřadu. Obsahuje v podstatě dvě samostatná notifikační kritéria. 

Obě z nich vycházejí z čistého obratu spojujících se soutěžitelů dosaženého za poslední 

účetní období (dále jen „obrat“). 

První kritérium se týká pouze obratů dosažených soutěžiteli na trhu České 

republiky a obsahuje dvě kumulativní podmínky. Celkový obrat všech spojujících se 

soutěžitelů musí přesahovat 1,5 miliardy Kč a zároveň musí minimálně dva ze 

spojujících se soutěžitelů dosáhnout, a to každý jednotlivě, obratu přesahujícího 250 

milionů Kč. 

Druhé notifikační kritérium počítá s obratem jak na trhu České republiky, tak na 

trhu celosvětovém. Při vyjmenování soutěžitelů, kteří musí stanoveného obratu 

dosáhnout, se drží jednotlivých forem spojení uvedených v § 12 ZOHS. V případě fúzí 

musí mít jeden ze soutěžitelů obrat ve výši nad 1,5 miliardy Kč na trhu českém a druhý 

fúzující soutěžitel musí stejného obratu dosahovat na trhu celosvětovém. Při nabytí 

podniku nebo jeho části musí nabývaný podnik, resp. jeho část71, dosahovat obratu nad 

1,5 miliardy Kč na trhu České republiky, nabývající soutěžitel pak stejného obratu 

celosvětově. U spojení podle § 12 odst. 3 ZOHS musí obratu nad 1,5 miliardy Kč na 

trhu České republiky dosahovat soutěžitel, který se stane kontrolovaným soutěžitelem, 

celosvětového obratu ve výši nad 1,5 miliardy Kč musí dosahovat alespoň jeden z 

kontrolujících soutěžitelů. Nakonec, v případě založení společně kontrolovaného 

podniku musí jeden ze zakladatelů dosahovat obratu nad 1,5 miliardy Kč na českém, 

druhý na celosvětovém trhu. 

Co se rozumí čistým obratem, je uvedeno v § 14 ZOHS. Zahrnují se do něj 

pouze čisté obraty z činností, které jsou předmětem jejich podnikání, u nepodnikatelů z 

                                                
71 V textu zákona je uvedeno podstatná část, k tomu viz podkapitolu 3.4.2 výše. 
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činnosti, ke které byli buďto založeni, nebo ji běžně vykonávají. Vzhledem ke 

specifické povaze činností vykonávaných bankami, uvěrovými a jinými finančními 

institucemi a pojišťovnami je pro tyto vymezen čistý obrat zvlášť. 

Společným čistým obratem je čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů včetně 

osob, které jsou, nebo po provedení transakce budou, ve vztahu kontroly se subjekty, 

jež se přímo účastní této transakce považované za spojení. Pouze u transakce formou 

vytvoření společně kontrolovaného podniku nebude započítán obrat tohoto podniku, i 

když po provedení spojení bude se svými zakladateli ve vztahu kontroly. Do tohoto 

společného čistého obratu spojujících se soutěžitelů nepatří obrat z prodeje zboží mezi 

spojujícími se soutěžiteli a osobami, s nimiž jsou ve vztahu kontroly. Čistým obratem v 

případě, kdy se spojení týká pouze části soutěžitele, je pouze obrat přičitatelný této 

části. 

Z dikce § 13 ZOHS, který jako hlavní podmínku pro to, aby spojení podléhalo 

pravomoci Úřadu, vyžaduje dosažení určitého obratu na trhu České republiky, se dá 

dovodit zásada, podle níž se rozdělují pravomoci při posuzování spojení mezi Úřad a 

Komisi. Úřad posuzuje ta spojení, která se dotýkají hlavně národních trhů, zatímco 

Komise řeší případy, jejichž rozměry přesahují hranice států, tedy případy s 

komunitární dimenzí. 

3.6.2  Spojení podléhající posouzení Komise 

Notifikační kritéria v podobě obratových kritérií, která musí být splněna, aby 

bylo možné spojení označit jakožto spojení s komunitárním rozměrem, jsou rovněž 

dána alternativně. 

První možností je, že soutěžitelé v souhrnu dosáhnou na celosvětovém trhu 

obratu vyššího než 5 miliard eur a zároveň alespoň u dvou z nich je dán obrat v rámci 

EU vyšší než 250 milionů eur počítané pro každého soutěžitele samostatně. 

Druhá alternativa spojení s komunitárním rozměrem je, když spojující si 

soutěžitelé dosáhnou společně celosvětového obratu vyššího než 2,5 miliard eur, 
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zároveň alespoň dva z nich budou mít obrat v rámci Evropské unie vyšší než 100 

milionů eur, zároveň alespoň dva z těchto soutěžitelů dosáhnou souhrnného obratu 

vyššího než 100 milionů eur alespoň ve třech členských státech Evropské unie a 

zároveň v těchto třech členských státech Evropské unie dosáhnou alespoň dva ze 

spojujících se soutěžitelů samostatně obratu vyššího než 25 milionů eur. 

V případě, že určitá transakce tato kritéria naplní, spadá její posouzení do 

pravomoci Komise. Týká se to i případů, kdy jedno spojení splňuje jak komunitární tak 

i české notifikační podmínky. V souladu s principem one-stop shop takové spojení již 

nepodléhá povolení ze strany Úřadu. Pokud však nejsou splněna evropská notifikační 

kritéria, posuzuje transakci pouze Úřad. Není tomu tak však bezvýjimečně. 

Pokud určité spojení s komunitárním rozměrem má dopady hlavně na trh České 

republiky a může tedy ohrozit hlavně tuzemské soutěžní prostředí, bude k posouzení 

tohoto spojení pravomocný Úřad. Naopak, v případě, že sice nejsou naplněna 

komunitární notifikační kritéria, ale spojení se dotýká trhů více členských států, a proto 

by muselo být posuzováno jednotlivými národními soutěžními úřady, může být 

rozhodování o tomto spojení přeneseno na Komisi. 

Spojení podléhající posouzení nesmí být až do svého povolení pod hrozbou 

sankce uskutečněno, a to bez ohledu na orgán, který má pravomoc toto spojení 

posoudit. Sankční opatření jsou zejména finanční povahy, nebo může jít o příkaz uvést 

věci do stavu před uskutečněním spojení. 

3.7 KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ SPOJENÍ PODLE ZOHS 

V případě, že určitá transakce naplňuje znaky v § 12 ZOHS, je tedy spojením 

soutěžitelů, a zároveň splňuje kritéria pro notifikaci spojení, je tato posuzována podle 

měřítek stanovených v § 17 ZOHS. 

Jelikož předpokladem pro povolení spojení je skutečnost, že tímto spojením 

nedojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže ve smyslu § 1 odst. 1 ZOHS, 

musí být každé spojení před jeho povolením podrobeno detailnímu zkoumání z pohledu 
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jeho vlivů na hospodářskou soutěž. Výsledný efekt, který na hospodářskou soutěž bude 

mít konkrétní spojení, je podmíněn množstvím faktorů, a to jak ekonomických tak i 

právních.72 Některé z nich jsou vypočteny přímo v ustanovení § 17 odst. 1 ZOHS. 

Pro přijetí případného závěru o schopnosti spojení narušit soutěž se zohledňuje 

např. struktura trhů, které jsou spojením dotčeny, podíly spojujících se soutěžitelů na 

těchto trzích, případné překážky vstupu dalších soutěžitelů na tyto trhy, dynamika 

nabídky, poptávky a vývoje cen, potřebu zachování a rozvíjení hospodářské soutěže v 

dotčeném odvětví a v neposlední řadě i zájmy spotřebitelů.73 

Rovněž je potřeba poměřovat negativní dopady spojení na soutěž a pozitivní 

přínos spojení, např. pokrok ve výzkumu a vývoji, zefektivnění využívání výrobních 

vstupů, prospěch pro spotřebitele ve formě snížení cen anebo zvýšení kvality, které 

bude mít dané spojení za následek. Do analýzy je rovněž potřeba zahrnout omezení 

soutěže výslovně navrhovaná spojujícími se soutěžiteli, která nejsou přímým 

důsledkem spojení samotného, pouze s ním objektivně hospodářsky souvisejí. 

Nezbytnost omezení je posuzována i s ohledem na soutěžitele, který by bez těchto 

omezení na spojení nemusel mít zájem, nebo by spojení mohl uskutečnit jen s 

vynaložením nadměrných nákladů.74 

3.7.1  Substantivní test 

Základem pro posouzení dovolenosti spojení je substantivní test obsažený, v 

kontextu českého soutěžního práva, v § 17 odst. 3 ZOHS. Neupravuje všechny 

souvislosti, na které je třeba brát ohled při posuzování spojení soutěžitelů, pouze 

základní kritérium, při jehož splnění je spojení považováno za spojení narušující 

                                                
72 Složitost rozhodování Úřadu a faktory, které je při tom potřeba zohlednit, je možné ilustrovat na 

případu Karlovarské minerální vody/ Poděbradka, rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. R 18/2001 ze dne 
6.3.2002, potvrzeno rozhodnutím NSS č.j. 2 A 10/2004-OL-269 ze dne 13.4.2004 a usnesením 
Ústavního soudu č.j. II. ÚS 419/2004 ze dne 10.11.2004. Později, po změně situace na trhu, bylo toto 
spojení povoleno s podmínkou rozhodnutím Úřadu SOHSII/S64/05-9792/2006/720 ze dne 2.6.2006. 

73 Viz § 17 odst. 1 ZOHS. 
74 MUNKOVÁ, KINDL, cit. 41, s. 272. 
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hospodářskou soutěž. Musí však být v soutěžněprávní normě obsažen s ohledem na 

zaručení právní jistoty.75  

Ustanovení § 17 odst. 3 stanoví, že spojení nebude povoleno v případě, že by v 

jeho důsledku došlo k podstatnému narušení soutěže na relevantním trhu, a to zejména 

z toho důvodu, že by došlo ke vzniku dominantního postavení jednoho nebo více 

spojujících se soutěžitelů, nebo že by bylo stávající dominantní postavení posíleno.76 

Zároveň obsahuje vyvratitelnou domněnku, že spojením nedojde k podstatnému 

narušení soutěže v případě, kdy podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu 

nebude v součtu vyšší než 25%.  

Zakotvení této domněnky přímo v textu zákona, jakožto v normě právně 

závazné, se neshoduje s přístupem evropského soutěžního práva. Dalším rozdílem 

oproti evropské úpravě je použití pojmu relevantní trh místo společný trh. Zatímco 

relevantní trh je trh dotčený spojením, na kterém soutěžitelé působí, vymezený z 

produktového, územního a časového hlediska77, společný trh je trhem členských států 

Evropské unie. 

Základní podmínkou, při jejímž splnění nebude spojení soutěžitelů Úřadem 

povoleno, je, dle znění substantivního testu, způsobilost spojení narušit hospodářskou 

soutěž podstatným způsobem.78, 79 Vznik nebo posílení dominantního postavení 

soutěžitelů na trhu je pouze jednou z možností, jak může k takovému narušení dojít, a 

vždy na něj musí být nahlíženo v souvislosti s touto základní podmínkou. 

Substantivní test, který je použit v českém i evropském soutěžním právu, je 

kombinací dvou základních typů substantivního testu, a to testu dominance a SLC testu. 

Tzv. dominance test byl zakotven již v Nařízení Rady č. 4064/89 a užíval se ve většině 
                                                
75 MUNKOVÁ, KINDL, cit. 41, s. 277. 
76 Vznikem nebo posílením dominantního postavení se Komise zabývá v rozhodnutí ve věci IV/M.3396 
Group 4 Falck/ Securicor ze dne 28.5.2004 nebo v rozhodnutí ve věci COMP/M.3465 Syngenta/ Advanta 
ze dne 17.8.2004. 
77 Viz podkapitola 2.4. 
78 Podle rozhodnutí Komise ve věci IV/M.1684 Carrefour/ Promodes ze dne 25.1.2000 může dojít za 

splnění dalších podmínek k narušení hospodářské soutěže i v případě, kdy společný tržní podíl podniků 
po spojení bude pouze ve výši 26-27%. 

79 V rozhodnutí Komise ve věci IV/M.1524 Airtours/ First choice ze dne 22.9.1999 se uvádí, že k 
narušení soutěže může dojít i v případě, kdy dojde k zvýšení míry koncentrace na celém trhu bez 
vzniku dominantního postavení spojujících se podniků. 



  52    

členských států Evropské unie. Jeho důsledné uplatnění bylo dle rozhodnutí Komise ve 

věci COMP/M.1672 Volvo/ Scania ze dne 15.3.2006 v souladu se zněním a smyslem 

evropských předpisů o kontrole spojování podniků. 

Druhým typem substantivního testu, který se používá ve Spojeném království, 

Irsku a USA je SLC test, tedy test podstatného snížení soutěže. Spojením těchto dvou 

testů vznikl test podstatného narušení soutěže, který je nyní používán v českém 

soutěžním právu.80 

                                                
80 NERUDA, R. Modernizace evropského soutěžního práva a její dopad na české soutěžitele. Část II. s. 

20. 
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ZÁVĚR 

V úvodu této práce jsem vymezila její předmět, kterým je česká hmotněprávní 

úprava kontroly spojování soutěžitelů provedená zákonem č. 143/2001 Sb., a to se 

zřetelem k evropskému právu na ochranu hospodářské soutěže a zasazena do kontextu 

českého práva hospodářské soutěže. Vzhledem k tomuto vymezení jsem při zpracování 

tématu vycházela zejména z aktuálního znění ZOHS, přičemž jsem se zaměřila na IV. 

hlavu tohoto zákona. Při výkladu jeho jednotlivých ustanovení jsem čerpala informace 

z komentářové literatury81 a článků v odborných publikacích. 

V rámci stručného popisu práva hospodářské soutěže jako celku jsem se 

soustředila na definici pojmů, které jsou společné pro všechny tři jeho pilíře a staví na 

nich tedy i oblast kontroly koncentrací. Jedná se o pojmy narušení soutěže, soutěžitel a 

relevantní trh. 

Při rozboru samotné úpravy kontroly koncentrací jsem postupovala podle 

jednotlivých ustanovení Hlavy IV ZOHS v tom pořadí, v jakém jsou v ní uvedeny. Z 

hlediska hmotného práva jsou relevantní zejména § 12 až 14 a § 17 ZOHS. Jako první 

vymezují okruh transakcí považovaných za spojení soutěžitelů, který následně zužují 

pomocí obratových kritérií na transakce, které by potenciálně mohly způsobit narušení 

soutěže, a proto musí být podrobeny kontrole ze strany Úřadu. Nakonec jsou stanovena 

hlediska pro posouzení, zda v důsledku konkrétního spojení dojde k podstatnému 

narušení soutěže. Pouze spojení, která takové následky způsobují, mohou být Úřadem 

zakázána. 

Z uvedeného vyplývá, že jedním z nezbytných kroků soutěžněprávní analýzy v 

oblasti kontroly koncentrací je zjištění, zda má určitá transakce charakter spojení 

soutěžitelů. Vzhledem k tomu se značná část této práce věnuje popisu jednotlivých 

forem spojení tak, jak jsou uvedeny v § 12 ZOHS. V zájmu zachování ucelenosti 

výkladu jsou pak do této diplomové práce začleněna i další hmotněprávní ustanovení 

upravující kontrolu spojování soutěžitelů. 
                                                
81 Hlavními zdroji jsou poslední vydání komentářů od autorských dvojic Munková, Kindl a Raus, 

Neruda. 
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V průběhu vymezování znaků jednotlivých spojení jsem se věnovala i otázce, 

zda pod tu kterou formu lze zařadit i transakce upravené Zákonem o přeměnách. 

Dospěla jsem k závěru, že přeměny společností je možné podřadit pouze pod dvě formy 

spojení soutěžitelů. Za splnění podmínek vyplývajících z rozsahu pojmu soutěžitel a z 

pojmu kontroly jsou fúze ve smyslu Zákona o přeměnách spojením soutěžitelů ve 

smyslu § 12 odst. 1 ZOHS. Pokud jsou tyto podmínky splněny u rozdělení společností a 

družstev a při zániku společnosti převodem jmění na společníka, jsou tyto transakce 

podřaditelné pod ustanovení § 12 odst. 3 ZOHS. U této formy spojení je navíc nutné 

podrobit zkoumání i vztahy kontroly mezi spojujícími se soutěžiteli. 
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Resumé 

Předmětem této diplomové práce je kontrola spojování soutěžitelů, která je 

jedním z pilířů práva na ochranu hospodářské soutěže, a její úprava v českém právním 

řádu. 

Hospodářská soutěž je neopomenutelným atributem všech světových tržních 

ekonomik. Jelikož není schopna samoregulace, je potřeba stanovit limity chování 

subjektů, které se této soutěže účastní. Tyto limity jsou obsaženy v soutěžněprávních 

normách. 

Téma je rozděleno do tří kapitol. V první kapitole je definován pojem 

hospodářské soutěže, další se věnuje základním pojmům společným pro všechny oblasti 

práva na ochranu hospodářské soutěže, přičemž v závěru tyto oblasti ve zkratce 

popisuje. Poslední kapitola je zaměřena přímo na hmotněprávní úpravu kontroly 

koncentrací v českém právním řádu. 

Cílem práce je přiblížit úpravu kontroly spojování soutěžitelů provedenou 

zákonem č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže (ZOHS). Důraz je kladen 

zejména na popis jednotlivých forem spojení soutěžitelů, pod které musí být určitá 

transakce podřaditelná, aby mohla být kvalifikována jako spojení soutěžitelů.  

Dále tato práce poskytuje informaci o tom, za jakých podmínek mohou vést 

fúze, rozdělení a zánik společnosti převodem jmění na společníka, tzv. přeměny 

společností, ke spojení soutěžitelů. Analýza forem spojení obsažených v ZOHS vede k 

přijetí závěru, že přeměny společností mohou být podřaditelné pod dvě z těchto forem, 

a to pod spojení soutěžitelů fúzí a spojení na základě získání kontroly nad soutěžitelem 

ze strany jiného soutěžitele nebo osoby kontrolující jiného soutěžitele. 

Téma kontroly spojování soutěžitelů by nebylo kompletní bez popisu 

notifikačních kritérií a substantivního testu, který slouží k posouzení dovolenosti 

spojení, proto jsou tyto zahrnuty do obsahu práce. 
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Tato práce se rovněž, i když pouze okrajově, věnuje evropské právní úpravě 

kontroly koncentrací, ze které česká úprava vychází. 
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Competition law - control of concentrations between 
undertakings 

 
Abstract 

 
The subject of this thesis is the control of mergers as it is regulated by Czech 

laws. Control of mergers is one of the cornerstones of competition law. 

Competition is an important attribute of the market oriented economies all 

over the world. Since it is not capable of self-regulation it is necessary to set limits for 

the behavior of the subjects that are taking part in this competition. These limits are set 

by competition law. 

The topic is divided into three chapters. The first chapter contains definition 

of the term competition, in the second there are described basic terms common to all 

areas of competition law, while at the end of this chapter there is a description of these 

areas. In the last chapter focus is on control of concentrations itself in the ambit of 

Czech law. 

The aim of this work is to describe merger control as it is provided by Act No. 

143/2001 on Protection of Competition (ZOHS). The emphasis is on describing 

different forms of merger and their characteristics which must be met so that a certain 

transaction could be classified as a merger. 

Furthermore, this work provides information on conditions that must be 

fulfilled so that a merger, division of a company and termination of the company 

accompanied by transfer of assets to its partner - according to the Czech law on 

transformations of companies - could be regarded as a merger by the course of 

competition law. The analysis of different forms of mergers as they are described by 

ZOHS leads to the conclusion that transformations of companies can only meet criteria 

of two of these forms. These two forms are mergers in the strict sense and the 

acquisition, by one or more persons already controlling one or more undertakings, or by 

one or more undertakings. 
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Merger control would not be complete without a description of notification 

criteria and the substantive test which are used when deciding on whether a merger can 

be allowed or not. 

This thesis also describes control of concentrations between undertakings 

according to European legislation on which the Czech policy is based. 
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competition law, control of concentrations, undertaking 

 


