
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disertační práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 Pavel Gonda 



 

2 

Universita Karlova v Praze 

Právnická fakulta 

Obor: Soukromé právo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Název dizertační práce: 
 
 
 

Spojování podniků a soutěžitelů a 

ekonomická kritéria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracoval: Pavel Gonda 

Vedoucí dizertační práce: Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 



 

3 

 
 
 
 
 
 
 

Prohlášení 

 

Prohlašuji, že dizertační práci na téma  

„Spojování podniků a soutěžitelů a ekonomická kritéria“ 

jsem vypracoval samostatně. 

 

Použitou literaturu a podkladové materiály 

uvádím v přiloženém seznamu literatury a byly řádně 

citovány. 

 

Tato dizertační práce nebyla využita k získání jiného nebo 

stejného titulu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne 29.6. 2012  



 

4 

Obsah: 

Seznam použitých zkratek ........................................................................7 

1. Úvod ....................................................................................................9 

2. Vymezení definic jednotlivých pojmů používaných 
v soutěžněprávních úpravách komparovaných právních úprav .........13 

2.1. Definice pojmu podnik podle práva EU ....................................13 
2.2. Definice pojmu podnik podle práva České republiky................17 

2.3. Definice pojmu soutěžitel podle práva České republiky ...........20 

3. Ekonomické teorie o možných efektech spojení podniků ............22 
3.1. Koordinované efekty ..................................................................23 

3.1.1. Pojem .................................................................................23 

3.1.2. Faktory ovlivňující vytvoření a zachování koluzivního 
chování 26 
3.1.3. Implikace pro kontrolu spojování ......................................30 

3.2. Jednostranné efekty ....................................................................31 

3.3. Zisky ze zvýšení efektivity ........................................................33 

3.3.1. Pojem .................................................................................33 

3.3.2. Důvody vedoucí ke zvýšení efektivity podniku v důsledku 
spojení 34 
3.3.3. Přenos snížení nákladů v důsledku spojení na spotřebitele 
(Pass-on) 36 
3.3.4. Analýzy zkoumající snížení nákladů v důsledku spojení ..37 
3.3.5. Empirické studie ................................................................39 

3.4. Shrnutí ........................................................................................42 

4. Právní úprava spojování v právních předpisech EU ....................44 

4.1. Vývoj právní úpravy kontroly spojování podniků .....................44 
4.2. Současná právní úprava kontroly spojování podniků ................49 

4.2.1. Oblast působnosti Nařízení o kontrole spojování ..............50 

4.2.1.1. Věcná působnost ......................................................... 50 
4.2.1.2. Osobní působnost Nařízení o kontrole spojování ....... 54 

4.2.2. Definice spojení .................................................................54 

4.2.3. Hodnocení spojení .............................................................63 

4.2.4. Oznámení a realizace spojení a odklad uskutečňování 
spojení 67 
4.2.5. Výpočet obratu ...................................................................68 
4.2.6. Omezení přímo související a nezbytná pro uskutečnění 
spojení 70 
4.2.7. Substantivní test .................................................................72 

4.2.7.1. Vymezení relevantního trhu ........................................ 73 
4.2.7.2. Tržní podíl a míra koncentrace ................................... 75 
4.2.7.3. Protisoutěžní efekty horizontálních spojení ................ 78 

4.2.7.3.1. Nekoordinované efekty ........................................ 78 
4.2.7.3.2. Koordinované efekty ............................................ 80 
4.2.7.3.3. Spojení s potencionálním konkurentem ............... 83 



 

5 

4.2.7.3.4. Zvýšení tržní síly umožňující nižší nákupní ceny 
vstupů 84 

4.2.7.3.5. Kupní síla vyrovnávající tržní sílu spojeného 
podniku (Countervailing buying power) ................................. 84 
4.2.7.3.6. Vstup na trh (Entry).............................................. 85 
4.2.7.3.7. Zvýšení efektivity (Efficiencies) .......................... 85 
4.2.7.3.8. Upadající podnik (Failing firm defence) .............. 89 

4.2.7.4. Protisoutěžní efekty nehorizontálních spojení ............ 90 

5. Právní úprava spojování v právních předpisech České 
republiky ...................................................................................................92 

5.1. Úvod ...........................................................................................92 

5.2. Pojem spojení soutěžitelů ..........................................................93 
5.2.1. Fúze dvou nebo více na trhu dříve samostatně působících 
soutěžitelů ..........................................................................................94 

5.2.2. Nabytí podniku nebo jeho části..........................................97 

5.2.3. Získání možnosti přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného 
soutěžitele osobou, která není podnikatelem, ale kontroluje jiného 
soutěžitele, nebo jiným podnikatelem ................................................99 

5.2.4. Pojem kontroly .................................................................101 

5.2.5. Založení soutěžitele, který je společně kontrolován více 
soutěžiteli a který dlouhodobě plní funkce samostatné hospodářské 
jednotky 107 
5.2.6. Kvalifikovaná účast banky nebo poskytovatele 
investičních služeb ...........................................................................108 

5.2.7. Přechod některých působností statutárních orgánů na 
osoby vykonávající činnost podle zvláštních předpisů ....................110 

5.3. Procesní úprava ........................................................................111 

5.3.1. Notifikační povinnost a obratová kritéria ........................111 
5.3.2. Zahájení řízení .................................................................117 
5.3.3. Průběh řízení ....................................................................119 
5.3.4. Odklad uskutečňování spojení .........................................122 
5.3.5. Zrušení rozhodnutí o povolení spojení ............................129 

5.4. Substantivní test .......................................................................130 

5.4.1. Vymezení relevantního trhu .............................................130 
5.4.2. Vlastní substantivní test ...................................................131 

5.5. Shrnutí české právní úpravy .....................................................132 
6. Právní úprava spojování v právních předpisech USA ...............134 

6.1. Historický vývoj  úpravy spojování v USA .............................134 
6.1.1. Zásadní procesní otázky spojování podniků a působnost 
jednotlivých soutěžních zákonů .......................................................137 
6.1.2. Úprava spojování podle společných pokynů FTC a DOJ 140 

6.1.2.1. Úvod .......................................................................... 140 

6.1.2.2. Vymezení relevantního trhu ...................................... 141 
6.1.2.3. Koncentrace trhu ....................................................... 148 
6.1.2.4. Koordinované efekty (Coordinated Effects, kapitola 7 
Pokynů z roku 2010) ................................................................. 153 



 

6 

6.1.2.5. Důsledky situace, kdy na trhu působí silní kupující 
(Powerful  Buyers, kapitola 8 Pokynů z roku 2010). ................ 155 

6.1.2.6. Vstup na trh (Entry, kapitola 9 Pokynů z roku 2010) 156 
6.1.2.7. Zvýšení efektivity (Efficiencies, kapitola 10 Pokynů 
z roku 2010) .............................................................................. 157 

6.1.2.8. Obrana upadajícího soutěžitele a organizační jednotky 
(viz kapitola 11 Pokynů z roku 2010) ....................................... 158 
6.1.2.9. Shrnutí a implikace pro budoucí vývoj ..................... 160 

6.1.3. Odklad uskutečňování spojení (gun-jumping) .................164 

6.2. Shrnutí právní úpravy kontroly spojování v USA ...................166 
7. Závěr ...............................................................................................168 

Literatura: ..............................................................................................171 
Abstrakt: .................................................................................................177 
Abstract: .................................................................................................181 
 



 

7 

Seznam použitých zkratek 
Nařízení o kontrole spojování Nařízení Rady č. 139/2004(EC), o 

kontrole spojování mezi podniky 

Smlouva o EU  Smlouva o fungování Evropské unie  

Smlouva o EHS Smlouva o založení Evropského 

hospodářského společenství 

ZOHS  zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně 

hospodářské soutěže 

Pokyny EU Guidelines on the assessment of 

horizontal mergers under the Council 

Regulation on the control of 

concentrations between undertakings, 

(2004/C 31/03) 

Pokyny z roku 2010 2010 Horizontal Merger Guidelines 

Pokyny z roku 1992 1992 Horizontal Merger Guidelines 

SIEC test test za účelem posouzení, zda spojení 

bude mít za následek zásadní narušení 

účinné hospodářské soutěže na 

společném trhu nebo jeho podstatné části  

SLC test test za účelem posouzení, zda spojení 

bude mít za následek podstatné snížení 

hospodářské soutěže 

HSR zákon Hart-Scott-Rodino Antitrust 

Improvements Act, uveřejněný v 15 

U.S.C. § 18a 

Část 7 Claytonova zákona část Claytonova zákona z roku 1914 

kodifikovaná v 15 U.S.C. § 18 

Shermanův zákon Shermanův soutěžní zákon kodifikovaný 

v 15 U.S.C. §§ 1-7 

FTC Federal Trade Commission 

DOJ Department of Justice 
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Komise Evropská komise 

Úřad Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
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1.  Úvod 

     Ekonomický systém Evropské unie, České republiky a USA je 

založen na tržním hospodářství, čili volné soutěži jednotlivých tržních 

subjektů. Volná soutěž je základním stavebním prvkem vyspělých států, 

a proto je ze strany státní moci chráněna, aby nebyla narušena a plnila tak 

řádně svoji funkci.  

     Soutěž může být narušena z různých důvodů. Kromě zakázaných 

dohod (resp. tzv. kartelů) a zneužití dominantního postavení může být 

soutěž narušena i takovým spojením podniků,  které má za následek 

omezení volné soutěže, a to především vytvoření tržní síly spojeného 

podniku, která mu umožňuje závažně narušit soutěžní prostředí (nebo 

způsobit jiné protisoutěžní efekty). V této situaci dochází 

k neefektivnímu využití ekonomických statků, které pociťuje hlavně 

spotřebitel v podobě vyšších cen, horší kvality výrobků nebo v podobě 

menšího výběru. Takový stav je nežádoucí a v mnoha státech je právně 

upraven proces spojování podniků a povolování těchto spojování. Tak 

tomu je i v Evropské Unii od roku 1990, a to nařízením č. 4064/89 

(předchozí působnost Komise při rozhodování o fúzích byla omezená). 

V  roce 2004 pak došlo k významné změně soutěžního práva, když bylo 

přijato nové nařízení Rady č. 139/2004(EC), o kontrole spojování mezi 

podniky (dále jen „Nařízení o kontrole spojování“), čerpající v mnohém 

ze soudobé úpravy americké. Česká úprava je průběžně novelizována, 

aby byla zajištěna co největší podobnost s evropskou úpravou. V USA 

pak došlo v roce 2010 po více než 18 letech k vydání nových pokynů, 

které se v některých podstatných ohledech liší od dosavadních pokynů 

z roku 1992, což prokazuje pokračující vývoj v oblasti posuzování 

spojení. Jak vyplyne z dalšího textu, vývoj lze spatřovat především ve 

zlepšení ekonomického odůvodnění pravděpodobných účinků spojení, a 

to mnohdy v návaznosti na judikaturu soudů. 

     V Evropské unii však paralelně, vedle komunitární úpravy, existují 

vnitrostátní právní předpisy, které upravují spojování podniků jiným 
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způsobem. Tyto právní úpravy se však vztahují pouze na taková spojení, 

která nemají komunitární rozměr, popřípadě na taková spojení, kdy je 

v souladu se zásadou subsidiarity vhodnější, aby o nich rozhodoval 

národní orgán, který tak činí podle vnitrostátních norem. 

     V této práci se budu zabývat obecně problematikou spojování podniků 

z hlediska evropského práva, které v závěru práce srovnám s právní 

úpravou českou a právní úpravou USA. Zaměřím se na problematiku 

samotného hodnocení, zda je spojení v souladu se společným trhem, tedy 

na to, na základě jakých skutečností Komise, popřípadě české a americké 

úřady rozhodují. Procesní otázky řízení budou pouze vedlejším 

předmětem této práce a budou uváděny zejména v případech, kdy se 

procesní úprava jednotlivých národních (unijních) legislativ vzájemně 

významněji odlišuje. Jelikož je soutěžněprávní posouzení spojení 

hodnocením toho, jaké efekty na trh, konkurenty a zejména spotřebitele 

může spojení (z ekonomického hlediska) vyvolat, předřadil jsem před 

právní analýzu spojování ekonomickou část, která následně umožní lepší 

pochopení úpravy spojování podniků podle právních úprav 

v komparovaných právních řádech. 

     Cílem dizertační práce je objasnit, jaké hmotněprávní a faktické 

skutečnosti mají vliv na rozhodnutí soutěžních orgánů (resp. soudů) EU, 

ČR a USA o tom, zda horizontální spojení podniků bude zakázáno, resp. 

napadeno ze strany soutěžních úřadů USA u příslušných soudů. Jelikož 

skutečnostmi, které jsou podkladem pro rozhodnutí v takových řízeních, 

jsou ve značné míře ekonomické kategorie, postupy a teorie, je pro řádné 

zastupování klienta v řízení o povolení spojení třeba, aby se právník 

vyznal i v ekonomických reáliích. Jen tak totiž v řízení mohou být 

namítána tvrzení a navrhovány důkazy, které mohou úřady přesvědčit o 

tom, že spojením nebude závažně narušena soutěž.1 

                                                 
1 Viz rovněž Jindřiška Munková, Jiří Kindl: Zákon o ochraně 

hospodářské soutěže (EKZ), 2. vydání, Praha 2009, str. 253: „existuje-li 
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     Cílem této dizertační práce není analyzovat substantivní posuzování 

vertikálních a konglomerátních spojení. Analýza možných 

protisoutěžních efektů takových spojení by vedla k podstatnému 

překročení rozsahu této dizertační práce. 

     V této souvislosti považuji za nutné poukázat na rozdíl v obsahu 

pojmu „podnik“ v právu České republiky, EU a USA, v důsledku čehož 

budu používat pojmu podnik v jednotlivých částech této disertační práce 

tak, jak jsou definovány v tom kterém právním řádu. S ohledem na shora 

uvedené budu v části „4. Právní úprava spojování v rámci práva EU“ 

používat tento pojem tak, jak byl vytvořen v rámci judikatury ESD. V 

části „5. Právní úprava spojování v právních předpisech ČR“  používám 

tento pojem výlučně v souladu s českým chápáním tohoto právního 

pojmu, označujícím pouze objekt právních vztahů. V části „3. 

Ekonomické teorie o možných efektech spojení podniků“  je tento pojem 

používán tak, jak je definován judikaturou v soutěžním právu EU. V části 

„6. Právní úprava spojování v právních předpisech USA“ tento pojem 

používán není a používán je pojem společnost nebo osoba. Pouze pro 

doplnění lze uvést, že v americkém soutěžním zákonodárství se pro 

pojem podniku podle českého práva používá pojem assets (aktiva, jmění, 

majetek), a nemůže tedy dojít ke zmatení v používaných pojmech. 

Hlavním důvodem shora uvedeného přístupu, kdy jeden pojem používám 

                                                                                                                       
zjevně analogický případ, je vhodné jej v rámci své argumentace použít 

a zaměřit se primárně na doložení stejných výchozích skutečností v obou 

předmětných případech, aniž by bylo nezbytně nutné hledat, co bylo 

koncepčním východiskem z ekonomického hlediska pro příslušné 

rozhodnutí v užívaném analogickém případě. Pokud však je posuzovaný 

případ či některé jeho aspekty značně specifický, nelze se bez znalosti 

aplikovaných ekonomických modelů a pouček obejít, chce-li praktikující 

právník dospět k odpovědnému názoru na případnou problematičnost či 

neproblematičnost dotčené spojení soutěžitelů” . 
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v rozdílných významech v návaznosti na to, o jakých národních úpravách 

konkrétně pojednávám, je potřeba zachovat konzistenci pojmosloví 

jednotlivého právního řádu. 
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2. Vymezení definic jednotlivých pojmů 
používaných v soutěžněprávních úpravách 
komparovaných právních úprav 

2.1. Definice pojmu podnik podle práva EU 

     Kontrola koncentrací se v evropském právu vztahuje k „podniku“. 

Ačkoliv se pojem podniku objevuje v primárním i sekundárním právu, 

není tento pojem právními předpisy EU definován. Definice podniku 

právním předpisem by byla obtížná, protože v současných 27 státech EU 

existuje celá řada entit ať už s právní subjektivitou či bez ní, které se 

účastní hospodářské soutěže a na něž by se soutěžní předpisy EU měly 

vztahovat. Definice pojmu podnik tak byla ponechána judikatuře, která 

postupně pojem podniku vyjasnila. V současné době lze konstatovat, že 

se podnikem rozumí taková jednotka, která (i) vykonává hospodářskou 

(ekonomickou) činnost (ii) bez ohledu na právní formu a (iii) způsob 

jejího financování, která je (iv) tvořena jednotnou organizací 

personálních, hmotných a nehmotných složek a která (v) sleduje 

specifický ekonomický zájem v dostatečně dlouhém období, pokud se 

(vi) nejedná o činnost závislou, nebo (vii) o činnost vykonávanou 

výhradně za účelem uspokojení soukromé potřeby nebo zájmu nebo (viii) 

o výkon svrchované pravomoci státu. 

Ad (i) S rozvíjením pojmu podnik se vyvíjel i pojem ekonomické 

činnosti. Ekonomickou činností předně nemusí být pouze 

činnost, která sleduje lukrativní cíl, ale je to jakákoliv činnost 

spočívající v nabízení výrobků nebo služeb na daném trhu.2 

                                                 
2 Viz rovněž Černá, S.: Podnik a přičitatelnost sankcí v komunitárním 

soutěžním právu In: Smerovanie českého a slovenského obchodného 

práva po vstupu do Európskej únie. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla 

Jozefa Šaráfika, 2006. 
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Ekonomickou činností však není čistě sociální funkce (např. 

německé zdravotní fondy, nebo nizozemská advokátní komora).3 

Ad (ii) Právní forma podniku není v evropském soutěžním právu pro 

jeho určení rozhodující.4 Z hlediska soutěžního je totiž pro 

hospodářskou soutěž nerozhodné, zda příslušná entita má právní 

subjektivitu či nikoliv, nebo zda je osobou soukromého práva 

nebo práva veřejného. Podnikem nejsou pouze jednotlivé entity, 

ale podnikem je rovněž sdružení jednotlivých entit či koncern.  

Ad (iii) Rozhodujícím faktorem pro určení podniku není ani způsob jeho 

financování. Konkrétně je např. nerozhodné, zda je daný podnik 

financován ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů nebo ze 

soukromých zdrojů.5  

Ad (v)  Důležitou podmínkou pro určení podniku je, aby podnik 

sledoval svoji ekonomickou činnost v relativně dlouhém období. 

Soutěžní právo se totiž zabývá problematikou vlivu určitých 

soutěžních praktik na hospodářskou soutěž, přičemž subjekty 

vyvíjející svoji hospodářskou činnost pouze jednorázově nebo 

po omezenou dobu hospodářskou soutěž nemohou negativně 

ovlivnit. Výkon ekonomické činnosti je chápán judikaturou 

široce tak, že to je každé nabízení statků a služeb na určitém trhu 

(Komise proti Itálii 118/85 ze dne 16.6. 1987).  

                                                 
3 Viz např. Van Bael & Bellis: Competition Law of the European 

Community: 5.vydání, Kluwer Law International, 2010, str. 17 a 18. a 

případ AOK Bundesverband v. Ichytol-Gesellschaft Cordes, Hermani, 

pozn. pod čarou č. 2. 
4 Viz např. Höfner and Elser v. Macrotron, Sbírka Evropského soudu 

[1991] I – 1979, odst. 21. 
5 Viz např. Van Bael & Bellis: Competition Law of the European 

Community: 5.vydání, Kluwer Law International, 2010, str. 19. 
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Ad (vi) V evropském soutěžním právu se vyvinul koncept tzv. „jediné 

hospodářské jednotky“ (single economic unit). Podle tohoto 

konceptu není podnikem taková entita, která neurčuje 

samostatně své soutěžní chování, namísto takové entity bude 

podnikem ta osoba, která skutečně určuje soutěžní chování 

takové odlišné entity. V naprosté většině se v tomto případě 

jedná o případy, kdy jednou hospodářskou jednotkou (a 

podnikem) je mateřská společnost koncernu, zatímco jednotlivé 

entity jí kontrolované podnikem nejsou. V tomto ohledu je však 

nutné zdůraznit, že rozhodujícím faktorem není vlastnictví 

určitého či celého podílu na jiné entitě, rozhodující je faktor 

určování soutěžního chování, tzv. faktor autonomie vůle. 

Podnikem tak bude takový souhrn entit, které fungují jako tzv. 

jediná hospodářská jednotka. 

 Koncept jedné hospodářské jednotky však může být rozhodný 

v případech, kdy se jedná o spojení mezi dvěma státem 

kontrolovanými entitami (bez ohledu na skutečnost, zda se jedná 

o obchodní společnost či státní podnik nebo jinou entitu 

kontrolovanou státem). Tato spojení nemusí být spojeními ve 

smyslu soutěžního práva v případech, kdy nedochází ke změně 

kontroly v soutěžním smyslu – tedy pokud se jedná o jednu 

hospodářskou jednotku. V tomto ohledu se tedy nebude jednat o 

spojení, pokud budou mít spojující se podniky např. společné 

řízení, vzájemné ekonomické vztahy.6 V opačných případech se 

o spojení jednat bude. O spojení se bude jednat i v případě, kdy 

nedojde k formální transakci, ale kdy např. dojde pouze ke 

spojení řízení dvou dříve nezávislých podniků. 

                                                 
6 Sir Christopher Bellamy & Graham Cild, European Community Law of 

Competition (P.M. Roth, páté vydání, 2001), str. 363 
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Ad (viii) ekonomickou činností však není výkon svrchované pravomoci 

členského státu – výkon veřejné moci. V tomto ohledu však není 

pro vynětí z termínu podniku relevantní kontrola určité entity ze 

strany státu, ale veřejnoprávní povaha činnosti konkrétní entity. 

Soud prvního stupně prohlásil, že „ustanovení Smlouvy 

upravující hospodářskou soutěž zůstávají aplikovatelná na 

činnosti organismu, které jsou oddělitelné od těch činností, které  

vykonává [tento organismus] jako veřejná autorita“ a že 

„okolnost, že ADP je veřejné zařízení spadající pod autoritu  

ministra,  jemuž náleží  civilní letectví a který zajišťuje správu 

zařízení spadajících do veřejné oblasti nevylučuje v tomto 

případě  sama o sobě, aby bylo [ADP] považováno za podnik“ 

(rozhodnutí Soudu první instance z 12. prosince 2000, ve věci 

Aéroport de Paris, T-128/98).7 

     V tomto ohledu je nutno upozornit na skutečnost, že dle rozsudku 

Soudu prvního stupně je jedním z definičních znaků podniku, že je 

tvořen jednotnou organizací personálních, hmotných a nehmotných 

složek (Demsjö AB – T-352/94 z 14.5. 1998). Tento závěr je obecně 

přijímán i v případě pojmu „podnik“ dle § 5 obchodního zákoníku, 

ačkoliv pojmem podnik je označován pouze objekt právních vztahů (viz 

kapitola 2.2 této dizertační práce níže). 

     S ohledem na vše shora uvedené lze tedy uzavřít, že definiční znaky 

podniku jsou stanoveny judikaturou Soudu prvního stupně a Soudního 

dvora EU, přičemž výhodou tohoto systému ve srovnání s vytvořením 

legální definice je flexibilita vymezení pojmu podnik, která může 

                                                 
7 Citace převzata ze statě: Černá, S.: Podnik a přičitatelnost sankcí v 

komunitárním soutěžním právu In: Smerovanie českého a slovenského 

obchodného práva po vstupu do Európskej únie. 1. vyd. Košice: 

Univerzita Pavla Jozefa Šaráfika, 2006. 
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poměrně rychle a pružně reagovat na případné společenské (ekonomické) 

změny související s podnikáním. 

2.2. Definice pojmu podnik podle práva České republiky 

     Podnik je v českém právu vymezen v § 5 obchodního zákoníku, a to 

níže uvedeným způsobem: 

„(1) Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, 

jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, 

práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k 

provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu 

sloužit. 

 (2) Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí 

ustanovení o věcech v právním smyslu. Tím není dotčena působnost 

zvláštních právních předpisů vztahujících se k nemovitým věcem, 

předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým 

vozidlům apod., pokud jsou součástí podniku.“ 

     Začátkem je nutné zdůraznit, že obchodní zákoník nepoužívá pojem 

podnik jako subjekt právních vztahů, ale jako jejich objekt. Podnik je 

věcí sui generis (dle § 5 odst. 2 obchodního zákoníku se jedná o věc 

hromadnou), která může být objektem celé řady právních vztahů, 

zejména může být převedena, pronajata nebo z ní může být vyčleněna 

samostatná organizační složka. Právní teorie se shoduje v tom, že podnik 

bude zpravidla patřit podnikateli. Není však již shody o tom, zda se jedná 

o pojmový znak podniku nebo zda lze připustit, že by podnik patřil 

osobě, která nepodniká. 8 Osobně se domnívám, že podnik by měl vždy 

                                                 
8 Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Díl I., § 1 - § 92a. Praha: 

POLYGON, 2002, str. 57. připouští, že podnik může být vlastněn 

osobou, která nepodniká (např. v důsledku zdědění podniku od 

podnikatele). Naopak Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní 

zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, str. 13 považuje 
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patřit podnikateli, a to zejména s ohledem na výslovné zákonné znění § 5 

obchodního zákoníku, které tento požadavek obsahuje. V tomto ohledu 

se nepřikláním k výkladu J. Dědiče, který uvádí, že „se např. může 

nepochybně stát, že v důsledku smrti podnikatele zdědí podnik dědic, 

který není podnikatelem. Stejně tak nelze vyloučit, že si podnik koupí 

osoba, jež není podnikatelem a hodlá teprve podnikat, nebo naopak 

hodlá věc hromadnou, která byla podnikem, jako podnik zničit“ . Dle 

mého názoru sice takové situace nastat mohou, ale jedná se o situace 

dočasné. Je nepochybné, že podnik nemůže dlouhou dobu vlastnit osoba, 

která není podnikatelem. Ačkoliv souhlasím s názorem J. Dědiče, že 

např. v důsledku úmrtí podnikatele nepřestává být jemu patřící podnik 

podnikem (může být děděn, následně dědicem převeden jako podnik), 

přesto se domnívám, že tento stav lze překlenout tím, že osoba, které 

daný podnik patří, se musí stát podnikatelem ve smyslu obchodního 

zákoníku.  

     Dle zákonné definice tvoří podnik soubor hmotných, osobních a 

nehmotných složek podnikání. Pokud se hovoří o hmotné složce 

podniku, mají se především na mysli různé budovy, stroje a materiály, 

jichž podnikatel využívá ke své podnikatelské činnosti. Osobní složka 

podniku se skládá především z vlastnosti a zkušenosti osob podílejících 

se na podnikání. Nehmotná složka je tvořena právy a jinými 

majetkovými hodnotami, zejména pohledávkami, obchodní firmou, 

obchodním tajemstvím a klientelou9.  

     Lze souhlasit se všeobecně přijímaným závěrem, že podnik není jen 

souborem majetku, prostým součtem jednotlivých složek podnikání, ale 

jedná se o kvalitativně novou hodnotu, která vzniká spojením 

                                                                                                                       
skutečnost, že jednotlivé složky podniku patří podnikateli, za jeden 

z pojmových znaků podniku. 
9 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 

13. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, 13 s. 
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jednotlivých složek prostřednictvím lidského faktoru. Souhlasím rovněž 

se závěrem J. Dědiče, že podnik nemusí nutně zahrnovat všechny tři 

složky podnikání uvedené ve výčtu § 5 obchodního zákoníku, vždy ale 

musí zahrnovat alespoň složky dvě, z nichž jedna musí být vždy složka 

osobní. 10 

     Právní teorie se pokouší nalézt jednoznačnou odpověď na otázku, zda 

jednomu podnikateli může patřit více podniků. V současné době žádný 

právní předpis tuto problematiku neřeší a neuvádí, že by jednomu 

podnikateli mohlo patřit více podniků. Z teoretického hlediska se může 

jednat o zajímavou problematiku, z praktického hlediska však žádná 

právní rizika z nejistoty ohledně odpovědi na shora uvedenou otázku 

nevznikají. Předmětem týchž právních úkonů, kterých může být 

předmětem podnik, totiž může být i část podniku (samostatná 

organizační složka).  

     Obchodní zákoník výslovně upravuje určité speciální způsoby 

dispozice s podnikem, a to konkrétně (i) převod podniku na základě 

smlouvy o koupi podniku nebo jeho části (§ 476 až 488a obchodního 

zákoníku) nebo na základě smlouvy o vkladu podniku (§ 59 odst. 5 a § 

60 odst. 2 obchodního zákoníku), a (ii) nájem podniku nebo jeho části (§ 

488b až § 488i obchodního zákoníku). Jelikož podnik je věcí v právním 

smyslu, lze jej držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním, 

lze jej zastavit, nabýt darováním, v dražbě
 
či v dědictví. Podnik rovněž 

nepochybně může být objektem nepojmenované smlouvy a celé řady 

dalších smluv (např. smlouvy o výpůjčce). Podnik může být předmětem 

exekuce a výkonu rozhodnutí. 

     Spornou však zůstává otázka, zda lze vydržet vlastnické právo 

k podniku ve smyslu ustanovení § 134 občanského zákoníku. Odborná 

literatura se spíše přiklání k názoru, že vydržet právo k podniku nelze, 
                                                 
10 Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Díl I., § 1 - § 92a. Praha: 

POLYGON, 2002, 57 s. 
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protože podnik není věcí movitou ani nemovitou, které lze vydržet, ale 

věcí sui generis.11 S tímto závěrem se ztotožňuji. 

     Pojem podniku je třeba odlišovat od pojmu státní podnik, který je 

subjektem právních vztahů, právnickou osobou. Státní podnik 

představuje specifickou formu právnické osoby určenou pro podnikání 

státu. 

     Pojem podniku je nutno odlišit rovněž od pojmu „společně 

kontrolovaný podnik“ definovaný v ustanovení § 12 odst. 5 ZOHS jako 

„soutěžitel, který je společně kontrolován více soutěžiteli a který 

dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky“. 

V tomto slova smyslu je společně kontrolovaný podnik soutěžitelem (jak 

je tento pojem vyložen níže v kapitole 2.3 této dizertační práce). Jedná se 

o nevhodnou pojmovou nesrovnalost vyvolanou bezmyšlenkovitým 

převzetím příslušného pojmu z evropské legislativy, kde je pojem podnik 

vykládán podstatně jiným způsobem než v české úpravě. 

2.3. Definice pojmu soutěžitel podle práva České 
republiky 

     Pojem soutěžitel je definovaný v ustanovení § 2 ZOHS a rozumí se 

jím fyzické osoby, právnické osoby a různé formy seskupení, pokud se 

účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou ovlivňovat, a to i když nejsou 

podnikateli podle obchodního zákoníku. Kindl v této souvislosti uvádí, 

že možnost zasáhnout do soutěže (ovlivnit ji) „má zpravidla především 

subjekt nadaný určitým vrchnostenským oprávněním, tedy zejména 

stát“.12 

                                                 
11 Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Díl I., § 1 - § 92a. Praha: 

POLYGON, 2002, 59-60 s. 
12 Jindřiška Munková, Jiří Kindl: Zákon o ochraně hospodářské soutěže 

(EKZ), 2. vydání, Praha 2009, str. 28. 
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     Ke škodě věci se soutěžitelem rozumí jen určitý subjekt.13 

Soutěžitelem tedy nemůže být podnik nebo část podniku, organizační 

složka apod. ve smyslu ustanovení § 5 a 7 obchodního zákoníku. Pro 

účely definice spojení soutěžitelů ZOHS obsahuje poměrně 

komplikovaný výčet, jaké transakce jsou spojením soutěžitelů (viz část 

4.2.2 této dizertační práce níže). 

     Užití pojmu soutěžitel je právní teorií napadáno. Jedním z důvodů je 

např. skutečnost, že pojem soutěžitel není vhodný pro účely posuzování 

vertikálních operací, kdy účastníci nejsou vůči sobě v soutěžních 

vztazích. Dle mého názoru by bylo vhodnější, kdyby místo pojmu 

soutěžitel byl užit pojem podnik, který by byl pro účely soutěžního práva 

vykládán rozdílně než pro účely obchodního zákoníku. V tomto ohledu 

se plně ztotožňuji s S. Černou, dle níž „v českém obchodním zákoníku je 

podnik definován právě pro jeho vlastní účely, takže nebezpečí 

zaměňování pojmů ve smyslu úpravy obchodního zákoníku ve smyslu 

soutěžněprávní úpravy by – při důsledném přístupu – nemělo hrozit“. 

S. Černá v tomto ohledu poukazuje na německou a francouzskou právní 

úpravu, kde je pojmu podnik využíváno mnohovýznamově ve vztahu 

k různým právním odvětvím. 

 

                                                 
13 Neztotožňuji se s názorem, že pojem soutěžitel dle českého práva by 

měl být vykládán eurokonformně totožně jako pojem podnik dle 

evropského práva. Dle mého názoru je koncept zvolený ze strany 

českého zákonodárce odlišný. 
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3. Ekonomické teorie o možných efektech 
spojení podniků  

     Jakkoli podrobné zkoumání právní problematiky spojování podniků 

podle práva ES, ČR a USA by nemělo smyslu bez porozumění 

základních principů soutěže a účinků, které má spojení podniků na 

hospodářskou soutěž, tržní subjekty a zejména na spotřebitele.14 V této 

části se budu zabývat nejdůležitějšími ekonomickými aspekty, které 

ovlivňují právní problematiku spojování podniků.  

     Jak potvrzuje právní teorie i praxe všech právních řádů 

komparovaných v této dizertační práci, závěr o neslučitelnosti určitého 

spojení s účinnou hospodářskou soutěží (SLC test používaný v USA či 

SIEC test používaný v EU a ČR) o ekonomické teorie, které vysvětlují 

efekty spojení. Významnou roli v tomto ohledu hrají především teorie 

vysvětlující, za jakých okolností a jakým mechanismem může v důsledku 

spojení dojít k zásadnímu narušení či snížení účinné hospodářské soutěže 

a jaké okolnosti naopak zamezují hrozbě zásadního narušení či snížení 

účinné hospodářské soutěže po realizaci příslušného spojení. S ohledem 

na vyvíjející se judikaturu ESD ve věcech spojování a na praxi 

posuzování spojení v USA začala Evropská komise přibližně v roce 2004 

významným způsobem využívat interní ekonomy v týmech posuzujících 

                                                 
14 O důležitosti ekonomického posouzení účinků spojení svědčí dostupná 

komentářová literatura – viz např. Faull a Nikpay, The EC Law of 

Competition, Oxford University Press, druhé vydání, 2007, str. 474, dle 

nichž „je nutné podotknout, že ekonomická analýza spojení se stala 

v posledních letech vzestupně sofistikovanou, někdy zahrnující užití 

ekonometrických modelů. … V důsledku toho se od Komise očekává užití 

kvantitativních důkazů, kdykoliv to je možné a dostatečně průkazné, ve 

velké většině případů však bude posouzení spojení zahrnovat … 

kvalitativní analýzu založenou na kombinaci kvantitativních a 

kvalitativních důkazů.“ . 
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slučitelnost spojení se společným trhem. Následně Komise výrazným 

způsobem prohloubila odůvodnění svých rozhodnutí zakazujících 

spojení, a to zejména ekonomické odůvodnění, na základě jakých 

okolností hrozí podstatné narušení hospodářské soutěže, a to za použití 

moderních ekonomických teorií a metod (např. ekonometrických analýz). 

Z judikatury ESD a rozhodnutí příslušných orgánů USA vyplývá, že 

pokud se příslušnému správnímu orgánu (v případě USA rovněž jinému 

soutěžiteli) nepodaří na základě přesvědčivé ekonomické analýzy 

odůvodnit závěr o hrozbě podstatného narušení ekonomické soutěže, 

zruší soudy předchozí rozhodnutí Komise (v případě USA soudy spojení 

na základě návrhu správních orgánů či jiných soutěžitelů nezakáží). Tak 

se již několikrát stalo, výmluvným příkladem je případ Airtours v. 

Komise.15 Vedle využití ekonomických teorií v jednotlivých 

posuzovaných případech se ekonomické teorie ohledně možných účinků 

spojení s ohledem na konkrétní tržní okolnosti rovněž uplatnily coby 

podklad při vytváření pramenů práva a některých jiných právně 

nezávazných pramenů (pokyny).  

     Mezi účinky spojení na hospodářskou soutěž všeobecně přijímané jak 

právní tak ekonomickou teorií a praxí patří především koordinované 

efekty, jednostranné efekty a zvýšení efektivity. 

3.1. Koordinované efekty 

3.1.1. Pojem 

Při horizontálních spojeních bezprostředně dochází ke zmenšení počtu 

soutěžících subjektů a k vytvoření spojeného podniku, který je větší než 

podnik předchozí. Jestliže dojde ke zmenšení počtu soutěžících subjektů, 

může snáze dojít k efektu, který je v ekonomické teorii nazýván „tacit 

                                                 

15 Rozsudek Soudu prvního stupně (pátého rozšířeného senátu) T-342/99 

ze dne 6.6.2002 ve věci Airtours plc v. Komise.  
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collusion“, což v rovině právní při posuzování spojení odpovídá pojmu 

„koordinované efekty“.16 V této práci budu pro tento termín používat 

označení koluzivní chování, koluze nebo koordinované efekty. Z 

ekonomického hlediska můžeme koluzivní jednání definovat jako takové 

chování ekonomických jednotek, při němž tyto jednotky maximalizují 

svůj společný zisk (tímto chováním zpravidla dochází i k tomu, že 

všechny ekonomické jednotky v odvětví zároveň maximalizují i svůj 

vlastní zisk, důležité však je, že se žádná ekonomická jednotka nepokouší 

navýšit svůj vlastní zisk na úkor konkurence).17 Koluzivní chování se 

může vyskytnout ve více formách. Koluzivní chování samo o sobě 

nemusí být ujednáním či výslovnou dohodou - jinými slovy koluzivní 

chování nemusí být protiprávním jednáním. Nicméně je nutno 

konstatovat, že změna struktury trhu v důsledku spojení může usnadnit 

vznik zakázaných dohod, resp. kartelů (tzn. dohod, rozhodnutí sdružení 

podniků či jednání ve vzájemné shodě). Problematika zakázaných dohod 

však není předmětem této dizertační práce, a proto se dále v textu věnuji 

pouze takovému koluzivnímu chování, které nesplňuje podmínky 

                                                 
16 Viz např. The Economics of Tacit Collusion: Marc Ivaldi, Bruno 

Jullien, Patrick Rey, Paul Seabright, Jean Tirole: IDEI, Toulouse: March 

2003: Final Report for DG Competition, European Commission, pozn. 

pod čarou č. 2. 
17 Ibid., nebo The Economics of Unilateral Effects vydanou týmiž autory, 

kde autoři v části 1 uvádí, že „pro vznik koordinovaného chování 

ohledně investic musí každý podnik zvolit své vlastní investiční plány za 

předpokladu, že budoucí volby ostatních podniků budou ovlivněny takto 

učiněnou volbou, nad rámec přímých trvalých dopadů takových 

rozhodnutí. Konkrétně, každý podnik doufá, že volbou investičního plánu 

způsobem snižujícím soutěžení (typicky snížením nákladů na investice) 

může ovlivnit ostatní podnik učinit totéž rozhodnutí“.  
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stanovené jednotlivými právními řády pro možnost takové jednání 

postihovat jako zakázané dohody či kartely.18 

     Začlenění hrozby zvýšení pravděpodobnosti vzniku koluzivního 

chování, které by mohlo představovat podstatné narušení hospodářské 

soutěže, do procesu posuzování kontroly koncentrací, znamená vyšší 

stupeň ochrany hospodářské soutěže, a to ze dvou důvodů. Prvním 

důvodem je skutečnost, že pojem koluzivní chování je širší než pojem 

„zakázané dohody“ či „kartelové chování“. Koluzivní chování totiž 

zahrnuje i takové formy chování jednotlivých podniků, které ve spojení s 

obdobným chováním ostatních podniků fakticky vedou k narušení 

hospodářské soutěže. Druhým důvodem je skutečnost, že při postižení 

zakázaných dohod či kartelů jsou soutěžní úřady povinny prokázat 

existenci všech podmínek stanovených jednotlivými právními předpisy 

pro postižení takových dohod. Při posuzování spojení však může dojít 

k odmítnutí povolení spojení i tehdy, pokud se podaří prokázat důvodné 

podezření a velkou pravděpodobnost toho, že by situace na daném trhu 

umožnila podnikům dlouhodobě zachovávat takové chování, které 

maximalizuje společné zisky všech podniků na daném trhu. 

                                                 
18 Článek 101 Smlouvy o fungování EU zakazuje dohody, rozhodnutí 

sdružení podniků či jednání ve vzájemné shodě. Nejméně intenzivní jsou 

jednání ve vzájemné shodě, nicméně i taková jednání předpokládají 

určitou shodu podniků. Příkladem výslovných dohod mohou být 

neformální gentlemanské dohody, není tedy třeba formální dohoda. 

Zakázanou dohodou je vždy jednání, které předpokládá určitý styk 

podniků. Naopak nutnou podmínkou pro vznik ekonomií vyvinutých 

koordinovaných efektů (koluzivního chování) není styk soutěžitelů. 

Definičním znakem koluzivního chování je fakt, že určité podniky 

disponující společnou tržní silou maximalizují svůj souhrnný zisk.  
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     Aby společnosti mohly koluzivně jednat, musí být splněny následující 

podmínky. Za prvé musí být trh dostatečně transparentní, aby soutěžící 

podniky zjistily porušení dohody (tímto pojmem budu označovat i 

jednostranné stanovení cen produkce podniků, které maximalizuje 

společný zisk). Za druhé musí být podniky schopné učinit účinná odvetná 

opatření, která budou znamenat významnou ztrátu zisku pro podnik, 

který by se rozhodl nechovat se koordinovaně a stanovit ceny či výstup 

tak, aby maximalizoval svůj vlastní zisk. Za třetí nesmí předvídatelná 

reakce soutěžitelů nebo spotřebitelů znemožnit výsledky očekávané ze 

společné politiky. Naplnění těchto skutečností označily soudy EU i EU 

jako nezbytnou podmínku pro to, aby mohlo být spojení zakázáno 

z důvodu „koordinovaných efektů“ či „společné dominance“.  

     Odvetná opatření musí být natolik významná, aby odvrátila porušení 

koluzivního chování ze strany podniku, který se rozhodl nejednat podle 

společného zájmu. Dále musí být v zájmu ostatních firem, aby učinily 

taková odvetná opatření. 

     Odchýlení se od takového paralelního chování (koluzivního chování) 

znamená pro podnik, který se rozhodl nemaximalizovat společné zisky 

příslušného trhu, ale pouze vlastní zisky, větší zisk v současném období, 

ale zároveň menší v období budoucím (protože podniky začnou 

„normálně“ soutěžit a tím se sníží zisk koluzivní na zisk normální). Proto 

je koluze možná jen v případě, že podniky kladou dostatečný důraz na 

budoucí zisky.  

3.1.2. Faktory ovlivňující vytvoření a zachování 
koluzivního chování 

     Posouzení, zda je pravděpodobný vznik a trvání koluzivního chování, 

je závislé na celé řadě faktorů. Jsou to především základní strukturální 

proměnné trhu (počet soutěžitelů, vstupní bariéry, frekvence firemních 

kontaktů a transparentnost trhu), charakteristiky poptávky (rostoucí trh, 

fluktuace, cykly) a nabídky (inovace, symetrie podniků, míra substituce 
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produktů). Všechny tyto faktory by měla Komise zkoumat při 

posuzování spojení z hlediska „společné dominance“. Níže jsou stručně 

shrnuty závěry uvedené v analýze The Economics of Tacit Collusion: 

Marc Ivaldi, Bruno Jullien, Patrick Rey, Paul Seabright, Jean Tirole: 

IDEI, Toulouse: March 2003: Final Report for DG Competition, 

European Commission, která byla vyhotovena pro Komisi v souvislosti 

s novelizací předpisů týkajících se kontroly spojování podniků. Detailní 

popis vlivu jednotlivých tržních okolností na vznik a zachování 

koluzního jednání včetně matematických funkcí příslušných veličin jsou 

uvedeny ve shora uvedené publikaci, na kterou tímto odkazuji. 

     Rostoucí počet soutěžitelů na trhu obecně vede k obtížnější koordinaci 

soutěžního chování účastníků trhu ze dvou hlavních důvodů. Za prvé je 

obtížné zachovávat paralelní (koluzivní) chování s mnoha soutěžiteli. 

Druhým důvodem je skutečnost, že se koluzivní profit dělí mezi více 

soutěžitelů, čímž každý podnik vydělává na koluzivním chování méně. 

Proto k odchýlení se od koluzivního jednání postačuje příležitost, která 

by na trhu s méně účastníky (pro větší podnik) nepředstavovala důvod 

opouštět koluzivní chování, a porušení dohody by tedy pro něj bylo 

nevýhodné. Při velkém počtu soutěžitelů zároveň hraje menší roli 

značka, reklama a ostatní faktory snižující elasticitu poptávky. 

V takovém případě tedy odchýlením se od koluzivní ceny příslušný 

podnik získává větší okamžitý zisk, protože poptávka po výrobcích 

jednotlivých podniků je více elastická. 

     Dalším vodítkem při hodnocení možnosti koluzivního chování mohou 

být symetrie a asymetrie tržních podílů. Asymetrie tržních podílů může 

být výsledkem asymetrie jiných faktorů (mezní náklady, diferencované 

výrobky), které obecně mohou mít za následek nemožnost zachování 

koluze. 

     Vysoké bariéry vstupu jednoznačně zjednodušují koluzivní chování. 

V případě malých nákladů vstupu je totiž možný jednoduchý vstup 

nových soutěžitelů, který zmenšuje budoucí zisky firem zachovávajících 
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koluzi. V případě zachovávání koluzivních praktik totiž v budoucnosti na 

trh vstoupí nové subjekty, následkem čehož dojde ke zmenšení tržního 

podílu stávajících podniků, a tím ke snížení budoucích zisků. 

     Pravděpodobnost zachování koluze je tím větší, čím častěji dochází ke 

kontaktu podniků na trhu. V případě častých kontaktů mezi podniky totiž 

podniky mohou rychle reagovat a zvýšit konkurenčních tlak, a tím 

zmenší zisk, který získá podnik, který se rozhodl nestanovovat ceny na 

úrovni, kdy dochází k maximalizaci zisku odvětví. Koluze je tedy 

nepravděpodobná na trzích typu aukcí. Stejné pravidlo platí i pro časový 

úsek, ve kterém jsou druhé podniky schopny změnit cenu.  

     Transparentnost trhu hraje velkou roli. Je-li totiž trh netransparentní, 

nemohou soutěžitelé zjistit, že se podnik odchýlil od dohody a nemohou 

nijak reagovat (donutit podnik porušující dohodu k jejímu respektování 

odvetným mechanismem).19 Soutěžní úřady proto musí k procesu 

povolování spojení postupovat a účinky spojení hodnotit s ohledem na 

okolnosti jednotlivého případu. 

     Pravděpodobnost koluzivního chování je vyšší na rostoucích trzích. 

Na rostoucích trzích lze obecně zachovat koluzi za předpokladu, že 

nedojde ke vstupu nových ekonomických jednotek. Růst poptávky totiž 

znamená vyšší budoucí výnosy. Ty nakonec převáží nad momentálním 

vyšším ziskem, který by podnik získal snížením ceny. Je však nutné 

v praxi vždy zkoumat, jestli nedojde ke vstupu nových tržních subjektů, 

jelikož rostoucí trhy často lákají nové podniky. 

                                                 
19 Některé studie však ukazují i na možnost zachování koluzivního 

chování i v případě netransparentních trhů (The Theory of Industrial 

Organization: Tirole, J.: (1988): MIT Press.). Ačkoliv tyto teorie ukazují, 

že za určitých okolností je teoreticky možno zachovat koluzivní chování, 

dle mého názoru by v praxi bylo zachování koluzivního chování 

v daných případech velmi nepravděpodobné.  
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     Trhy, pro které je charakteristická vysoká fluktuace, jsou často imunní 

vůči koluzi. Vysvětlení je podobné jako u netransparentních trhů. Navíc 

v období boomu má každý podnik snahu se odchýlit od koluze, jelikož 

současné prodeje a tím i současný zisk by byl vysoký, kdežto 

v očekávání propadu poptávky předpokládá pokles budoucích zisků. 

Vysoce inovační trhy se nemusí bát koluze. Náskok ve vývoji totiž 

znamená významnou výhodu inovačního podniku v současném období a 

zároveň zmenšuje pravděpodobnost, že rivalové budou moci účinně 

zareagovat odvetnými opatřeními. Je to vlastně určitá forma nákladové 

asymetrie. 

     Nákladová asymetrie má několik důsledků. Prvním je fakt, že každý 

podnik má jinou představu o monopolní ceně, dále fakt, že nákladově 

úspornější podnik by měl získat mnohem větší podíl, aby se vyrábělo 

efektivně. To je však těžko praktikovatelné bez výslovné dohody. Za 

druhé, jestliže dojde ke koordinovaným efektům, efektivnější podnik 

bude mít daleko větší popud dohodu nedodržet, protože současné zisky 

z nedodržení by byly vysoké a budoucí možnost odvety ze strany méně 

efektivního podniku málo pravděpodobná. 

     Asymetrie kapacitních omezení snižuje možnost koluzivního chování. 

Kapacitně omezený podnik sice získává méně při porušení dohody, 

zároveň je však zmírněna síla odvetných opatření. Druhý z efektů je však 

silnější.  

     Výrobková diferenciace má dvě podoby. Za prvé je to tzv. vertikální 

diferenciace, jíž rozumíme rozdílnou kvalitu výrobku. Výsledek je stejný 

jako v případě různých mezních nákladů – tzn. menší pravděpodobnost 

koluze. Za druhé existuje horizontální diferenciace, kterou rozumíme 

rozdílné charakteristiky výrobku, určené různým cílovým skupinám. 

Výsledkem je menší substituce ve spotřebě, což znamená menší 

krátkodobé zisky, ale zároveň i menší schopnost ostatních podniků 

účinně uskutečnit odvetná opatření. Výsledné působení uvedeného 

faktoru je tedy nejasné. 
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     V současné době se často stává, že podniky spolu soutěží na různých 

trzích. Jaký má vliv tato skutečnost na možnost koluze? Jedním 

z důsledků je to, že se podniky spolu setkávají častěji. Dále může 

docházet ke změkčení asymetrií tam, kde jeden podnik má komparativní 

výhodu na jednom trhu a druhý na jiném. Společným postupem na obou 

trzích budou oba podniky dosahovat abnormálních zisků, i když by při 

působení pouze na jednom trhu nebylo výhodné pro jednu stranu dohodu 

dodržet.  

3.1.3. Implikace pro kontrolu spojování 

     Před přijetím soutěžního zákonodárství poměrně často docházelo ke 

snaze eliminovat soutěž na trhu jednáním, které nyní může být 

posouzeno jako společná dominance. V praxi se tak dělo zejména 

převzetím malých agresivních podniků, které byly hrozbou pro velké 

oligopoly. Jejich převzetím - často nepřátelským – se oligopolní podniky 

zbavily možného konkurenta a mohly nadále pobírat svůj abnormální 

zisk. Dalším případem umožňujícím zachování či zjednodušení 

koluzivního chování je situace, kdy se spojuje např. třetí a čtvrtá největší 

firma v odvětví, následkem čehož dojde k vytvoření trhu se třemi stejně 

velkými oligopolními podniky. Obzvláště nebezpečné je toto jednání na 

trzích s vysokými vstupními náklady. Na takovém trhu nemusí dojít k 

výslovným dohodám nebo jednáním ve shodě, ale už samo vědomí, že na 

trhu působí tři velké podniky bez větší možnosti konkurence, může vést 

tyto podniky k tomu, že nebudou nijak aktivně mezi sebou soutěžit a 

budou těžit ze svého výhodného postavení. Analýza koordinovaných 

efektů umožňuje soutěžním úřadům zakázat spojení, v jejichž důsledku 

by mohlo dojít k narušení účinné hospodářské soutěže shora uvedeným 

způsobem, a to v případech, kdyby takové chování samo o sobě (snížení 

soutěžení mezi podniky) nebylo postižitelné podle čl. 101 Smlouvy o 

EU. 
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3.2. Jednostranné efekty 

     Soutěž po spojení podniků však může být ohrožena i jiným způsobem, 

a to tzv. jednostranným efektem. Zatímco při vytváření koluzivní 

strategie podnik při svém rozhodování předpokládá, že volby ostatních 

podniků budou při rozhodování o vlastní strategii ovlivněny jeho volbou, 

v případě jednostranného efektu nepředpokládá, že ostatní podniky 

budou reflektovat jeho volbu. Volba strategie je tedy výhradně funkcí 

očekávaného chování konkurenčních podniků. Účinná hospodářská outěž 

může být v tomto případě ohrožena tím, že sloučený podnik má tržní sílu 

a je pro něj výhodné (ziskové) zvýšit ceny. Vlivem vyšších cen je 

prodáno méně výrobků a dochází k alokační neefektivitě, tzv. nákladům 

mrtvé váhy. Velikost těchto „společenských nákladů“ závisí na mnoha 

faktorech. Jako v předchozí kapitole prozkoumáme jednotlivé z nich, 

které jsou podrobně rozvedeny zejména v publikaci The Economics of 

Unilateral Effects: Marc Ivaldi, Bruno Jullien, Patrick Rey, Paul 

Seabright, Jean Tirole: IDEI, Toulouse: November 2003: Interim Report 

for DG Competition, European Commission. 

     Ekonomická teorie zkoumá možné jednostranné protisoutěžní účinky 

spojení. Tímto protisoutěžním účinkem je ve valné většině zvýšení ceny 

nebo snížení počtu výrobků vyráběných slučujícími se podniky s tím, že 

protisoutěžní účinky jsou závislé na okolnostech přítomných na 

relevantním trhu. Následek případného zvýšení ceny ze strany 

spojujících se podniků na ostatní konkurenty je závislý na typu soutěže. 

V případě cenové konkurence vyvolává zvýšení ceny u spojeného 

podniku zvýšení i u ostatních podniků (jelikož jde o strategické 

komplementy), i když většinou v menší míře. V případě množstevní 

konkurence vede snížení výstupu sloučených podniků ke zvýšení výstupu 

ostatních konkurentů (v důsledku toho, že jde o strategické substituty), i 

když obvykle plně nekompenzuje snížení výstupu sloučených podniků. 

Tato skutečnost tedy často odradí slučující se podniky snížit výstup či 

vede jen k snížení menšímu. 
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     Na tomto místě je nutno podotknout, že uvedené závěry se týkají 

substitutů (tj. výrobků vzájemně zaměnitelných). Jestliže podniky vyrábí 

komplementy (tj. výrobky, které se vzájemně doplňují - např. výrobek a 

náhradní díly), je analýza přesně opačná. Zvýšení cen jednoho výrobku 

snižuje poptávku po druhém výrobku. Spojené podniky mohou využít 

tento efekt ke snížení cen nebo zvýšení produkce. Při cenové konkurenci 

tak dochází k většímu konkurenčnímu tlaku a i ostatní konkurenti budou 

nuceni snížit ceny. Takové spojení je tedy pro spotřebitele přínosné. Při 

množstevní konkurenci ostatní konkurenti nejspíše budou reagovat 

snížením výstupu, avšak ne v takové míře, v jakém spojený podnik 

produkci zvýší. Výsledný efekt je tedy také pozitivní. 

     Při popisování jednostranného efektu spojení odhlédneme z důvodu 

zachování jednoduchosti základního nastínění jednostranných efektů od 

možnosti, že při spojení může dojít k synergickému efektu (resp. zvýšení 

efektivity). Budeme předpokládat, že nedochází ke změnám na výrobku 

ani ve struktuře kapitálu. Pouze dojde k tomu, že spojený podnik vyrábí 

současně dva výrobky, které dříve vyráběly dva nezávislé subjekty. 

Bezprostředně dochází ke změně ceny výrobků, neboť část ztráty, která 

podniku vznikne v důsledku zvýšení ceny, se podniku vrací zpět 

v podobě zvýšení prodejů druhého výrobku – substitutu, a to úměrně dle 

výše křížové elasticity. Proto se optimální cena výrobků vyráběných 

spojujícími se podniky zvýší tím více, čím bližší substituty oba výrobky 

produkované jedním podnikem jsou a tím méně, čím bližší substituty 

vyrábí konkurence. Z hlediska konkurentů dochází vlivem zvýšení ceny 

ke zmenšení konkurenčního boje, a proto si i konkurence může dovolit 

zvýšení ceny. Toto zvýšení ceny však znamená i pro spojený podnik 

snížení konkurence, a tak si i spojený podnik může dovolit zvýšit cenu 

ještě výše. Dochází zde k tzv. multiplikačnímu efektu. Celkovým 

efektem spojení je tedy zvýšení cen a snížení produkce. Vliv na 

spotřebitele je tedy jednoznačně negativní. Zcela opačné jsou pak efekty 
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při spojení podniků vyrábějících komplementy (snížení cen, zvýšení 

produkce, pozitivní pro spotřebitele). 

     V případě množstevní konkurence je situace trochu jiná. Cena 

výrobku je závislá nejen na vlastním výstupu, ale i na výstupu ostatních 

podniků. Počátečné zvýšení ceny sloučené jednotky je obdobné jako 

v případě cenové konkurence, ale kvantitativně vyšší. V případě 

množstevní konkurence totiž zvýšení ceny podnikem má za následek 

nižší snížení poptávaného množství. Reakce konkurentů zároveň není 

pozitivní, ale negativní, má za následek následné snížení ceny 

sloučeného podniku. Reakce konkurentů totiž spočívá ve zvýšení zásoby, 

což zvyšuje konkurenční tlak na sloučený podnik. Celkový efekt fúze 

pak spočívá ve zvýšení ceny všech výrobků, výstup sloučeného podniku 

se zmenšuje, výstup konkurentů zvětšuje. Celkový výstup (alespoň 

v případě homogenního produktu) je menší než před spojením, nicméně 

není tak razantní jako v případě konkurence cenové. Jestli je změna ceny 

vyšší nebo nižší než při konkurenci cenové, záleží na konkrétních 

podmínkách, a priori nelze určit.20 

     Všechny tyto závěry jsme odvodili za předpokladu, že na trhu 

nedochází ke strukturálním změnám. Proto je třeba do analýzy zařadit 

ještě další komponenty, abychom mohli určit, zda spojení povede k újmě 

spotřebitelů. Je třeba vzít v úvahu především možné zvýšení efektivity 

spojených podniků (efficiency gains), možný vstup nových firem do 

odvětví a ukončení činnosti podniku. 

3.3. Zisky ze zvýšení efektivity 

3.3.1. Pojem 

                                                 
20 Viz str. 12 a násl. publikace The Economics of Unilateral Effects: 

Marc Ivaldi, Bruno Jullien, Patrick Rey, Paul Seabright, Jean Tirole: 

IDEI, Toulouse: November 2003: Interim Report for DG Competition, 

European Commission. 
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     Spojení podniků obecně mohou zvyšovat konkurenceschopnost 

průmyslu a v souvislosti s tím i jednotlivých podniků. Spojení dvou 

podniků totiž může mít synergický efekt, neboli zlepšení určitého 

aspektu výroby či poskytování služeb a následné zvýšení efektivity. 

Takové zvýšení efektivity je obecně způsobilé vyrovnat či převýšit 

případné negativní účinky spojení způsobené buď jednostrannými efekty 

nebo koordinovanými efekty.  

     Při posuzování spojení je tedy nutno porovnat oba efekty a povolit 

spojení tam, kde převýší kladné účinky spojení – tedy zvýšení efektivity - 

nad společenskou ztrátou způsobenou zvýšením tržní síly (tedy 

jednostrannými efekty) nebo koordinovanými efekty. Otázkou však 

zůstává, z hlediska jakého standardu budou posuzovány účinky fúze.  

První možností je uplatnění tzv. celospolečenského standardu (total 

welfare standard), který je definován jako změna užitku celé společnosti 

– tedy jak podniků, tak spotřebitelů. Naopak spotřebitelský standard 

(consumer standard) hodnotí pouze dopad spojení na změnu užitku 

spotřebitele.  

     Volba jednoho z těchto standardů je čistě politickou volbou, která 

může mít podstatné následky na posuzování účinků spojení. V případě 

volby spotřebitelského standardu může dojít k odmítnutí povolení 

spojení, jehož celkovým výsledkem je zvýšení celkové efektivnosti, 

avšak nepoměrně více výhod získává spojený podnik, spotřebitel ztrácí. 

Při uplatnění celospolečenského standardu stejná situace vyvolávající 

poškození spotřebitele vede k povolení fůze. Jak bude níže uvedeno, ve 

všech třech komparovaných právních úpravách se aplikuje spotřebitelský 

standard. Důsledkem volby spotřebitelského standardu je skutečnost, že 

spojení nemůže mít za následek snížení užitku spotřebitele. 

3.3.2. Důvody vedoucí ke zvýšení efektivity podniku v 
důsledku spojení 
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     Podle teorie mohou zvýšení efektivnosti podniku vyvolat tyto 

zejména následující okolnosti:21 

     1. Racionalizace. Racionalizací se rozumí přesun výroby mezi 

továrnami či podniky v případě, že je mezi nimi rozdíl v mezních 

nákladech. Ten může být způsoben například rozdílem ve fyzickém 

kapitálu, přístupu k patentům, postupům atd. Přesunem výroby z továrny 

s vyššími mezními náklady do továrny s nižšími mezními náklady 

vzniknou úspory, což může mít vliv na stanovení ceny ze strany 

příslušného podniku. 

     2. Úspory z rozsahu. Úspory z rozsahu vznikají tehdy, pokud se 

snižuje výše průměrných nákladů. Úspory z rozsahu jsou významné 

zejména v odvětvích s vysokými fixními náklady (např. výroba léků, 

telekomunikace, atd.), ale v podstatě existují ve většině odvětví.  

     3. Technologický rozvoj. Technologickým rozvoj zahrnuje jak 

inovace výrobkové řady (inovaci výrobku samotného), tak zkvalitnění 

výrobního procesu (např. přístup k know-how). Ekonomická literatura 

v tomto ohledu uvádí, že na stimulaci podniku investovat prostředky do 

výzkumu a vývoje může mít vliv struktura trhu společně s velikostí 

příslušného podniku. Malé podniky ve struktuře monopolistické 

konkurence totiž neinvestují do výzkumu a vývoje jednoduše z toho 

důvodu, že jejich malý podíl na velikosti trhu, a tedy i eventuální malé 

zisky z úspěšného vývoje, nedokáží pokrýt náklady. Dominantní podniky 

na druhé straně mají v souvislosti s výzkumem a vývojem často negativní 

vztah k rizikovým projektům. Za účelem zachování pozice dominantního 

podniku totiž může být výhodnější provádět tradiční nerizikové investice, 

než podstupovat riziko toho, že vlastní výzkum a vývoj nepřinese 

očekávané výsledky a že konkurenti svůj vývoj úspěšně dokončí. 

                                                 
21 Viz Lars-Hendrik Röller, Johan Stennek a Frank Verboven: Efficiency 

gains from mergers: vydáno Edward Elgar (UK), leden 2006 
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S ohledem na tyto skutečnost může být posouzení možného zvýšení 

efektivity v oblastech, kde je důležitý výzkum a vývoj, poměrně obtížné 

a musí být vždy činěno případ od případu.  

     4. Zvýšení kupní síly. Zvýšení kupní síly může mít pozitivní účinky 

na spotřebitele v případě, že nakupující bude mít po spojení sílu donutit 

svého dodavatele ke slevám, což mu následně může umožnit tyto slevy 

poskytnout i spotřebitelům. Zvýšení nákupní síly však může vést i k 

realokoaci zisků od dodavatelů k odběratelům bez toho, aby spotřebitelé 

získali jakékoliv výhody. Do této skupiny lze zařadit i situaci, kdy 

spojený podnik má v důsledku větší velikosti aktiv přístup k úvěrům za 

lepších podmínek. 

     5. Zefektivnění chodu podniku. Tato možnost zvýšení efektivity 

v důsledku spojení vychází z předpokladu, že vedení nemusí řídit daný 

podnik efektivně. V tomto případě může spojení podniku s jiným, lépe 

řízeným podnikem, přinést lepší výsledky (např. v důsledku zlepšení 

lidského kapitálu).  

3.3.3. Přenos snížení nákladů v důsledku spojení na 
spotřebitele (Pass-on) 

     Jestliže zákonodárce při volbě standardu povolování fúzí zvolí 

standard celospolečenský, přispěje každé zefektivnění ke zvýšení 

pravděpodobnosti povolení fúze. Naopak při zvolení spotřebitelského 

standardu přispějí k povolení fúze jen ta zefektivnění, která mají za 

následek snížení ceny, zlepšení kvality nebo další efekty zvyšující užitek 

spotřebitele (např. širší výběr). Teorie i praxe se shodují, že jsou jimi 

zejména ty efekty, které vedou ke snížení mezních nákladů. Mají-li 

výnosy ze zlepšení efektivity za následek pouze zmenšení fixních 

nákladů (v důsledku čehož nedojde ke snížení mezních nákladů), nejsou 

tyto často převedeny na spotřebitele. Při hodnocení spojení a použití tzv. 

obrany zvýšené efektivity je proto při aplikaci spotřebitelského standardu 

třeba zkoumat i poměr, v jakém se zvýšení efektivity bude podílet na 
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zvýšení užitku spotřebitele (pass-on). Při uplatnění tohoto standardu je 

tedy zapotřebí mnohem větších výnosů ze zvýšení efektivity oproti 

ztrátám, ke kterým fúze vede. Jen těžko lze totiž předpokládat, že by se 

podniky altruisticky spojily bez cíle větších zisků pro sebe samé. 

3.3.4. Analýzy zkoumající snížení nákladů v důsledku 
spojení 

     Základem zkoumání nutné velikosti výnosů ze zvýšení efektivity je 

zkoumání, o kolik by se musely zmenšit průměrné náklady, aby nedošlo 

ke zhoršení celospolečenského užitku.22 Významnou a názornou je 

v tomto ohledu analýza Williamsona, který na základě porovnání ztráty 

mrtvé váhy a přínosů ze zvýšení efektivity zjistil, že při přechodu 

z dokonalé či monopolistické konkurence na monopol by bylo zapotřebí 

snížení průměrných nákladů o celých 25%.23 Při přechodu z oligopolu na 

monopol by snížení muselo činit 9%, avšak z monopolistické konkurence 

na oligopol pouhé 2%. Proto závěrem této analýzy byl předpoklad, že 

všeobecně jsou fúze výhodné, dokud ovšem nedojde k vytvoření 

monopolu. Musíme si však uvědomit, že jeho analýza je ovlivněna 

možností vlastní volby ceny produktu ze strany příslušného podniku a 

volbou poptávkové a nabídkové funkce,  která ovšem nemusí odpovídat 

realitě. Také je zapotřebí vzít v úvahu náklady vstupu nových firem do 

odvětví a celkové uspořádání trhu po spojení, jakož i podněty ke 

koluzivnímu chování.  

                                                 
22 V tomto ohledu je nutno zdůraznit, že valná většina ekonomů zkoumá 

vliv spojení na celospolečenský užitek. V současnosti však je ze strany 

všech komparovaných právních řádů kladen důraz na spotřebitelský 

užitek. Jinými slovy, spojení může být zakázáno, i když by zvyšovalo 

celospolečenský užitek, pokud nezvyšuje spotřebitelský užitek.  
23 Williamson, Oliver E.: Economies as an Antitrust Defence: The 

Welfare Trade-offs: American Economic Review, 58, 1968, str. 18-36. 
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     Nauka však také přinesla jinou teorii, a to teorii externalit (Farrell a 

Shapiro).24 Externalitou se zde rozumí součet dopadu spojení na 

spotřebitele a konkurenty, kteří se neúčastní spojení. Jelikož se dá 

předpokládat, že dopad na slučující se podniky bude pozitivní, k povolení 

fúze by měla stačit skutečnost, že externality fúze budou pozitivní. 

Současně předpokládají, že tržní podíly jednotlivých společností jsou 

přímo úměrné jejich produktivitě (tedy malé společnosti jsou málo 

produktivní, efektivní). Tento předpoklad samozřejmě znamená 

významné zjednodušení dané problematiky a dle mého názoru není zcela 

zřejmá vypovídací hodnota této teorie. Na základě shora uvedených 

předpokladů se autoři snaží vyvodit důsledky. Výsledkem této teorie je 

tvrzení, že spojení malých společností jsou výhodná, fúze velkých ne. 

Jestliže se totiž spojí malé společnosti, které zvýší ceny či sníží výstup, 

dojde k celkovému snížení vyráběného zboží a k realokaci výstupu 

směrem k ostatním společnostem. Jestliže jsou tedy ostatní společnosti 

větší, a tedy i více efektivní, dojde v rozsahu realokovaného výstupu k 

úsporám vyvolaných skutečností, že jsou nyní produkovány výkonnější 

společností. Novinkou tohoto přístupu je to, že zahrnují do analýzy i 

tradičně nezohledňovaný efekt – a to realokaci produkce vlivem spojení a 

zvýšení ceny spojovaným podnikem. K pozitivnímu účinku spojení na 

soutěž může dojít na základě těchto teorií i tehdy, pokud nedojde ke 

zlepšení vnitřní efektivity podniku (za předpokladu existence 

Cournotovy soutěže). Je však nutno zdůraznit, že teorie externalit však 

nezohledňuje pouze spotřebitelský užitek, který je v současnosti 

rozhodný pro účely posuzování spojení podniků, ale všeobecný vliv 

externalit jak na spotřebitele, tak na ostatní konkurenty. 

                                                 
24  Joseph Farrell and Carl Shapiro: Horizontal Mergers: An Equilibrium 

Analysis: The American Economic Review, Vol. 80, No. 1, (Mar., 1990), 

str. 107-126. 
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     Spojení podniků vzhledem ke snížení nákladů vyvolává i další efekty, 

které nejsou brány v úvahu při posuzování spojení. Příkladem může být 

především zvýšení nezaměstnanosti v důsledku spojení (odstranění 

provádění stejných funkcí 2x), dále pak regionální nevyváženost 

produkce atd. 

     Jedním z největších problémů je otázka, jak vlastně změřit velikost 

přínosů ze zvýšení efektivity.  

3.3.5. Empirické studie 

     Zatím jsme se zabývali pouze teorií, ale funguje to tak i v praxi? 

Empirické výzkumy koncentrací a efektivity podniků jsou zatím 

nedostatečné. Ač se ekonomové pokoušeli potřebná data získat, jsou 

většinou útržkovitá nebo se týkají pouze určitého odvětví, země či 

kontinentu. Ale ač nejsou jejich výsledky zcela průkazné, přesto nám 

mohou pomoci odpovědět na otázku, zda opravdu dochází při spojení 

podniků ke zvýšení efektivity nebo ne. 

     Nejjednodušším získáním dat je zkoumání účetnictví a výsledků 

podniku. Jestliže podnik vykáže větší výkonnost, může to být způsobeno 

buď zvětšením tržní síly a jejím využitím či zvýšením efektivity. Rozlišit 

obě varianty lze pomocí dalších dat, především spotřebitelských cen či 

změn ceny cenných papírů konkurentů. Ze studií, které uvedu níže, 

můžeme s jistou dávkou nejistoty konstatovat následující: 

1) empirické výzkumy často dokazují, že fúze vedou ke zvýšení tržní 

síly; 

2) nelze a priori tvrdit, že fúze automaticky vedou ke zvýšení efektivity; 

3) v některých případech však skutečně dochází ke zvýšením efektivity. 

     V 60. a 70. letech byly prováděny první empirické výzkumy 

v různých státech světa, zaměřující se na vývoj efektivity spojených 

podniků. Jsou hodnocena data pět roků před a po spojení, a to zejména 

ukazatel míry výnosnosti základního kapitálu a míra výnosnosti aktiv. 

Externí šoky jsou pak eliminovány porovnáním s kontrolní skupinou 
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podniků svým charakterem podobným se spojujícími se podniky a 

s odvětvovým průměrem. Výsledkem těchto testů je zjištění, že zvýšení 

ziskovosti není nijak přesvědčivé (zhoršení oproti kontrolní skupině ve 

třech státech, zlepšení ve dvou). Rozdíl není statisticky významný. 

     Jiný směr empirického výzkumu zkoumal ziskovost cílových 

společností převzetí (především oběti nepřátelského převzetí) a ostatních 

podniků. Před spojením byly tyto cíle mírně podprůměrné oproti průměru 

svého odvětví, po spojení velmi nadprůměrné. 

     Jiné výzkumy se zaměřují na ceny akcií. Při tendrech získávají cílové 

společnosti obvykle větší zisk než při spojeních, současně čím více je 

nabídek, tím větší zisk cíle realizují. Zisk těchto cílových společností je 

obvykle rozdělen na dvě stejné části, a to 1) růst cen akcií během 40 dnů 

před nabídkou převzetí a 2) růst po oznámení nabídky. Zvětšení cen akcií 

oproti průměru činí 20% pro spojení a 30% pro tendry. Kupující podniky 

od 80. letech přestávají mít abnormální zisky (zisky větší než normální) 

v důsledku spojení. Celkový výsledek se tedy zdá být pozitivní. Musíme 

si však uvědomit, že kupované podniky jsou často oproti přebírajícímu 

podniku malé, a tak minimální změna ceny akcií přebírajícího podniku 

může vyrovnat významnou změnu cen akcií kupovaného podniku. Při 

velkém spojování bank v USA mezi roky 1985-1991 tak celkový efekt 

spojování na ceny akcií byl neznatelně pozitivní, avšak statisticky 

nevýznamný. 

     Výsledek těchto výzkumů na vytváření právního řádu by tedy měl mít 

jednoznačně za následek, že by povolující autority neměly všeobecně 

předpokládat, že fúze vytváří zefektivnění. Nicméně u některých fúzí 

k zefektivnění docházet může. Posuzování těchto efektů by tedy mělo být 

založeno na bázi zkoumání jednotlivých možných složek zvýšení 

efektivity v důsledku spojení na konkrétní fúzi.  

     Navíc výzkumy ukazují, že ač ziskovost často klesá, ceny akcií 

rostou. Proč však vedení podstupují fúze, které zmenšují ziskovost? 

Obvyklým vysvětlením bývá, že management nadcení své schopnosti 
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nebo má motivací vytvořit hospodářské impérium (dostávají např. 

provize z obratu). Ale toto vysvětlení neodpovídá ještě realitě, že ceny 

akcií rostou.  Motiv odvrácení fúze je jedním vysvětlením. Podnik A se 

může spojit s podnikem B, jestliže by možné spojení podniku B 

s podnikem C bylo pro ni ještě větší nevýhodou.  

     Dalším z efektů fúzí, kterým může zvýšení ziskovosti zabránit, je 

zvyšování cen. Například Kim a Singal konstatují, že zatímco krátkodobé 

zvýšení cen v důsledku zvýšení tržní síly činilo 11%, v následujícím 

období ceny klesly o 9%.25 Zároveň nedochází ke zlepšení kvality služeb. 

Negativní výsledek tedy převažuje a nedá se mluvit o tom, že by zvýšení 

efektivity vyrovnalo efekt zvýšení tržní síly. 

Jiné nepřímé studie se soustředily na srovnání koncentrace a cenové 

úrovně. 

     Lamm prokazuje, že zvýšení tržních podílů prvních tří největších 

firem na trhu ceny zvyšuje, zatímco zvětšení tržního podílu čtvrtého 

největšího podniku naopak ceny snižuje. Důvodem bude nejspíše větší 

pravděpodobnost koluzivního chování při existenci pouze tří 

významných podniků v odvětví. Současně s růstem prodejní plochy 

(maloobchod) klesá tržní cena (desetiprocentní vzrůst plochy vyvolá 

pětiprocentní pokles ceny).26 Marvel, Geithman a Weiss zase spekulují, 

že v některých odvětvích můžeme nalézt kritický bod, kdy zvýšení tržní 

síly převáží snížení nákladů.27 V některých však takové body 

                                                 
25 Kim, E. Han, Singal, Vijay: Mergers and Market Power: Evidence 

from the Airline Industry: American Economic Review, 83(3), červen 

1993, str. 549-69. 
26 Lamm, R. McFall: Prices and Concentration in the Food Retailing 

Industry: Journal of Industrial Economics, 30(1), září 1981, str. 67-78. 
27 Geithman, Frederick E., Marvel, Howard P.,Weiss, Leonard W.: 

Concentration, Price and Critical Concentration Ratios: Review of 

Economics and Statistics, 63(3), srpen 1981, str. 346-53.  
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nenalezneme (supermarkety). V Evropě Verboven nalézá pozitivní 

korelaci mezi maržemi a velikostí tržního podílu firem. 

     Empirická věda dosud do detailů nezkoumala míru tzv. pass-on, 

nicméně je možno podle neúplných zjištění konstatovat, že se tato míra 

pohybuje mezi 30% a 70%. 

3.4. Shrnutí 

     Spojení podniků mohou mít na soutěž jak pozitivní, tak negativní 

účinky. Konečný efekt spojení není možno posoudit jen na základě 

podílů jednotlivých společností na trhu, ale je nutno posoudit tržní situaci 

na trhu a charakteristiku daného trhu. 

     Negativní účinky spojení na spotřebitele mohou nastat dvěma 

způsoby, které se mohou vzájemně doplňovat. Za prvé, v určitých 

případech může spojení podniků vést ke zvýšení cen výrobků spojených 

podniků z toho důvodu, že takový postup je pro spojené podniky ziskový 

bez ohledu na reakci ostatních podniků na trhu. Posouzení, zda by takové 

chování bylo pro spojující se podniky ziskové, předpokládá poměrně 

složitou analýzu ze strany soutěžních úřadů. Za druhé, v určitých 

případech může spojení vést k takové změně struktury trhu, která umožní 

koordinaci podniků na daném trhu, jejímž cílem je maximalizovat zisky 

všech podniků (nebo alespoň většiny z nich) na trhu. Posouzení 

pravděpodobnosti tohoto stavu předpokládá spíše kvalitativní analýzu, 

konkrétně ověření, že (i) trh je dostatečně transparentní, aby soutěžící 

podniky zjistily porušení dohody, (ii) na trhu lze jednoduše určit, zda se 

všechny podniky chovají koordinovaně, (iii) existuje odvetný 

mechanismus, který by pro podnik porušující dohodu znamenal 

významnou ztrátu zisku pro podnik, který by se rozhodl nechovat se 

koordinovaně (jinými slovy pro každý podnik musí být výhodnější 

koordinovat své jednání než od koordinace upustit), a (iv) předvídatelná 

reakce soutěžitelů nebo spotřebitelů neznemožní výsledky očekávané ze 

společné politiky. 
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     Případné shora uvedené negativní účinky spojení mohou být sníženy 

či zcela eliminovány v důsledku synergických efektů spojení (tedy 

zvýšením efektivity spojeného podniku). Empirické studie provedené 

v oblasti zvýšení efektivity v důsledku spojení podniků prokazují, že ke 

zvýšení efektivity nedochází ve všech případech, kdy tak spojující se 

podniky předpokládají. Nicméně v některých případech skutečně ke 

zefektivnění dochází. Na základě těchto studií tedy lze doporučit, aby 

soutěžní úřady pečlivě analyzovaly, zda je zvýšení efektivity v důsledku 

spojení pravděpodobné a v případě pochybností aby nepředpokládaly, že 

ke zvýšení efektivity spojujících se podniků skutečně dojde.  

     Ekonomické vědy se zabývají problematikou účinků spojení stále 

intenzivněji a lze očekávat další rozšíření teoretické základny. Soutěžní 

úřady zřizují speciální ekonomická oddělení, neboť právní expertiza 

sama o sobě již není dostačující pro posouzení účinků spojení. S ohledem 

na tuto skutečnost je nutné, aby jak právníci pracující v soutěžních 

úřadech v oblasti spojování podniků, tak advokáti zastupující své klienty, 

znali základy ekonomických teorií a byli schopni při substantivním 

posuzování účinků spojení reagovat na případné nesrovnalosti a 

koordinovat svoji práci s odborným ekonomickým poradcem.   
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4. Právní úprava spojování v právních 
předpisech EU 

4.1. Vývoj právní úpravy kontroly spojování podniků 

     Právním základem Evropské unie je Smlouva o fungování Evropské 

unie (dále jen „Smlouva o EU“). Je právním předpisem s největší právní 

sílou a orgány EU nesmějí při výkonu své pravomoci překročit její 

ustanovení. Nelze si představit aktivitu Společenství, aniž by byla 

předpokládána Římskou smlouvou. Proto je třeba kontrolu koncentrací 

opřít o ustanovení Smlouvy o EU. Stávající nařízení o kontrole spojování 

č. 139/2004(ES), přijaté 20. ledna 2004 Evropskou radou (dále jen 

„Nařízení o kontrole spojování“), se opírá o ustanovení čl. 103 Smlouvy 

o EU (dříve čl. 83 Smlouvy o EHS) a čl. 352 Smlouvy o EU (dříve čl. 

308 Smlouvy o EHS). 

     Samotný článek 103 Smlouvy o EU by však sám o sobě nestačil 

k posuzování účinků spojení tak, jak je v současnosti prováděno, jelikož 

články 101 a 102 Smlouvy o EU (dříve čl. 81 a 82 Smlouvy o EHS), na 

které se odvolává, se týkají pouze zakázaných dohod (kartelových 

praktik) a zneužívání dominantního postavení.  

     Vztahem těchto institutů s posuzováním koncentrací se zabýval ESD 

v případu Continental Can už v roce 1973.28 V tomto rozhodnutí ESD 

uzavřel, že dobrovolné spojení dvou podniků, které naplňuje znaky podle 

čl. 81 Smlouvy o EHS (nyní čl. 101 Smlouvy o EU), je neplatné od 

samého začátku. Za určitých podmínek je však zakázané i převzetí 

podniku jiným podnikem, který má dominantní postavení. Kdyby tomu 

bylo naopak, bylo by možno jednoduše obcházet článek 81 Smlouvy. 

                                                 

28 Rozsudek Soudního dvora ve věci C-6/72 Europemballage Corporation 

a Continental Can Company Inc. v. Komise , ze dne 21.2.1973. 
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Uvedené dva články totiž slouží stejnému cíli – tedy zabránění 

narušování volné soutěže. Podle závěru soudu je tedy třeba články 81 a 

82 Smlouvy o EHS vykládat ve vzájemném souladu. Nicméně nutnou 

podmínkou závěru o zneužití dominantního postavení je skutečnost, že 

spojená entita bude mít po uskutečnění spojení dominantní postavení. 

Další nutnou podmínkou je, že takové převzetí kontroly musí mít za 

následek posílení dominantního postavení v takové míře, že je podstatně 

narušena soutěž (čili například na trhu zbude jen podnik, který kontrolu 

získal). Na základě článků 81 a 82 Smlouvy o EHS by tedy nemohla být 

všeobecně posuzována spojení, jak tomu je v současnosti, ale pouze ta 

spojení, která by porušovala ustanovení shora uvedených článků.  

     Nevýhodou posuzování spojení podle článku 81 Smlouvy o EHS by 

dále existovalo riziko snížené právní jistoty spojujících se podniků.  

Pokud by se totiž například po třech letech zjistilo, že v důsledku spojení 

došlo k podstatnému narušení soutěže, i když takový důsledek nebyl 

cílem spojení (nebo se tento nepodařilo prokázat), pak by sice taková 

dohoda byla neplatná od samého počátku, avšak škody by se těžko daly 

napravit a navíc by se mohly objevit další právní potíže (podniky nemusí 

být tak snadno rozdělitelné, docházelo by k pochybnostem o závaznosti 

právních úkonů, složitým otázkám ohledně odpovědnosti spojujících se 

společností, atd.). 

     Proto byla kontrola koncentrací opřena o čl. 308 Smlouvy o EHS, což 

umožnilo kontrolu spojování podniků v potřebném rozsahu. 

Článek 308 Smlouvy o EHS (nyní čl. 352 Smlouvy o EU) zní 

následovně: 

Ukáže-li se, že k dosažení některého z cílů Společenství v rámci 

společného trhu je nezbytná určitá činnost Společenství a tato smlouva 

mu k tomu neposkytuje nezbytné pravomoci, přijme Rada na návrh 

Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně vhodná 

opatření.  
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     Tento článek se odvolává na dosažení určitého cíle Společenství v 

rámci společného trhu. Tímto cílem je cíl deklarovaný v čl. 119 Smlouvy 

o EU (dříve čl. 4 Smlouvy o EHS), který stanoví cíl Společenství 

vyzdvihnutím principu otevřeného tržního hospodářství s volnou soutěží 

ve vytváření hospodářské politiky. 

     Činností Společenství pak byla hlavně aktivita, která má vytvořit 

systém zajišťující, aby na vnitřním trhu nebyla narušována hospodářská 

soutěž (čl. 3 odst. 1 písm. g) Smlouvy o EHS). V současnosti je tento 

princip vyjádřen v čl. 3 odst. 1 písm. b) Smlouvy o EU. 

     Přijetí Nařízení o kontrole spojování (resp. jeho předchůdce) bylo 

odůvodněno tím, že pro účinné zachování volné soutěže je třeba zakázat 

některé koncentrace, které mají za následek podstatné omezení soutěže.  

Ukázalo se totiž, že články 81 a 82 Smlouvy o EHS samy o sobě nestačí, 

a to i kvůli problémům s důkazním břemenem Komise. Kromě toho 

mohou mít některá spojení negativní vliv na spotřebitele, aniž by došlo k 

jednání stanovenému čl. 81 a 82 Smlouvy o EHS. Tím může být 

například ztráta podnětů dominantního podniku investovat do vývoje a 

výzkumu a následná dlouhodobá stagnace odvětví, která se projevuje v 

tom, že se nezlepšuje kvalita výrobků či služeb či nedochází ke snižování 

nákladů. O ostatních možných následcích bude pojednáno dále. Z výše 

uvedených důvodů proto po mnoha politických bojích Evropské 

společenství přijalo nařízení č. 4064/89(ES) o kontrole spojování 

podniků. Toto nařízení č. 4064/1989(ES) ve znění novel upravovalo 

kontrolu koncentrací do 30. 4. 2005, kdy bylo nahrazeno stávajícím 

nařízením č. 139/2004(ES). 

     V tomto okamžiku je však třeba se zamyslet nad otázkou, zda zvolené 

řešení, čili posuzování spojení, není pro volnou soutěž příliš omezující. 

Při posuzování spojení se totiž nezakazuje jednání, které soutěž narušuje, 

ale už i takové jednání, které by v budoucnu a za předpokladu, že podnik 

by tak skutečně učinil, k narušení soutěže vést mohlo. Stojíme totiž před 

velmi obecnou otázkou, do jaké míry by měla veřejná moc ve veřejném 
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zájmu zasahovat do volné soutěže. Evropské společenství zvolilo tu 

opatrnější cestu, tedy radši zakáže spojení, kde je velká pravděpodobnost 

narušení soutěže, než aby čekalo, jestli se tak skutečně stane, popřípadě 

jestli se Komisi podaří prokázat jednání podle článku 81 a 82 Smlouvy o 

EHS. Tato otázka, jakkoli zásadní, je spíše ekonomicko-politická, a proto 

se jí zde nebudu obšírněji zabývat. Vzhledem k deklaraci rozvoje volné 

hospodářské soutěže jsem však považoval za užitečné na tento odvěký 

spor (laissez fair versus ochranářské politiky) upozornit. 

     Před novelizací předpisů o kontrole spojování v roce 2003 Komise 

vydala několik rozporuplných a často kritizovaných rozhodnutí, která 

byla následně zrušena ze strany ESD. Tato skutečnost vedla k novelizaci 

předpisů o kontrole spojování. Jedním z těchto rozhodnutí je již výše 

uvedený případ Airtours v. Komise, v němž byl předmětem posuzování 

systém kolektivní dominance vytvořený Komisí k zabránění koluzivního 

chování. Komise původně vykládala kolektivní dominanci velmi široce, 

nicméně ESD ve svém rozhodnutí ve věci stanovil podmínky, za kterých 

lze kolektivní dominanci aplikovat. ESD v podstatě převzal podmínky 

stanovené ekonomickou teorií, které jsou obšírně vysvětleny výše. 

Podmínky, které ESD vytyčil, jsou: 

1) Trh musí být dostatečně transparentní, aby bylo možno 

monitorovat chování podniků; 

2) Musí existovat odvetný mechanismus, který zajistí dodržení 

dohody (tak aby podnik, který se od ní odchýlí, byl účinně 

potrestán); 

3) Reakce konkurentů a spotřebitelů nesmí zabránit realizaci zisků ze 

společné politiky. 

     ESD současně stanovil, že Komise musí prokázat existenci odvetného 

mechanismu, nicméně nemusí určit jak přesně a v jakém horizontu 

funguje. Tak byly relativně rozumně stanoveny povinnosti Komise a 

důkazní břemeno. Diskutovaný případ je však významný i z jiných 

hledisek. Předně z něj vyplývá, že ESD aplikuje na rozhodování o 
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spojování soudobé uznané ekonomické teorie a že veškerá rozhodnutí 

Komise musí spočívat právě na obecně uznávaných závěrech 

ekonomické teorie. Celý průběh daného případu rovněž ukazuje na další 

slabinu systému posuzování fúzí – totiž skutečnost, že ač operace nebyla 

v rozporu s Nařízením, bylo rozhodnutím Komise zakázáno a po tři roky 

nebyla zjednána náprava. Rozhodnutí soudu tedy bylo Pyrrhovým 

vítězstvím Airtours, nic nezměnilo na věci, že spojení nebylo 

v potřebnou dobu (a ani v budoucnosti) uskutečněno, a Airtours tak byly 

způsobeny nevyčíslitelné škody. Mnoho podniků proto v praxi volí 

smírnou cestu a navrhují Komisi ústupky, aby nakonec mohlo ke spojení 

dojít. Po kritice nedostatečné odbornosti Komise při posuzování spojení 

byly provedeny změny v organizaci práce Komise a tedy i Generálního 

ředitelství v oblasti soutěže a ESD. 

• První změnou je jmenování „hlavního ekonoma“, který se zodpovídá 

přímo generálnímu řediteli, aby byla zajištěna jeho nestrannost. 

K dispozici má deset ekonomů. Prvním hlavním ekonomem se stal 

Prof. Lars-Hendrik Röller z Humboldtovy university.  

• Druhou změnou je vytvoření „peer panelů“, které jsou vytvářeny ad 

hoc k jednotlivým případům, sestaveným i z pracovníků jiných 

direktoriátů, které se vyjadřují ke směru vyšetřování Komise.  

• Třetí změnou je posílení pravomocí „styčných úředníků“ (Hearing 

Officer) a jejich vynětí z organizace Generálního ředitelství přímo 

pod komisaře pro soutěž.  

• Dále i samotné Generální ředitelství prošlo největší změnou od svého 

založení. Jednak bylo rozděleno podle jednotlivých protisoutěžních 

praktik (státní podpory, spojování podniků, ostatní praktiky), jednak 

byly vytvořeny skupiny operující podle jednotlivých odvětví 

(informační technologie, komunikace, média; služby; průmysl a 

energie; spotřebitelské zboží).  

• Konečně byl vytvořen tzv. systém rychlého rozhodování ESD, který 

nově bude řešit přednostně případy ve věcech spojování podniků. 
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Nicméně je nutno poznamenat, že i toto zrychlené rozhodování není 

dostatečně rychlé na to, aby zabránilo ztrátám, které čas napáchá při 

neuskutečnění spojení ve správný okamžik.  

 

4.2. Současná právní úprava kontroly spojování podniků 

     Nejdůležitějším pramenem práva, který upravuje kontrolu 

koncentrací, je Nařízení o kontrole spojování. Nové Nařízení navazuje na 

dřívější, avšak v mnoha směrech je pozměňuje. Důvodem vydání nového 

Nařízení o kontrole spojování bylo jak nedostatečná dosavadní právní 

úprava z hlediska substantivního hodnocení a procedurálních otázek, tak 

rozšíření EU o dalších deset zemí, které jsou na jiném stupni 

ekonomického rozvoje a struktury trhu. Vzhledem ke značnému nárůstu 

počtu členských států bylo třeba celé původní nařízení č. 4064/1989 

podrobit pečlivému přezkoumání.  

         Postup Komise při kontrole spojování podniků je objasněn v jejích 

pokynech a oznámeních. Tyto pokyny nebo oznámení Komise o 

jednotlivých záležitostech souvisejících s posuzováním spojení nejsou 

pramenem práva, nejsou totiž závazné. Nicméně pravidla vydaná Komisí 

o průběhu řízení o povolování spojení jsou důležitá z různých příčin. Za 

prvé posilují právní jistotu podniků a osob, které nyní konečně mají 

k dispozici dokument objasňující, jakým způsobem a podle jakých 

kritérií bude Komise analyzovat účinky spojení podniků. Skutečnost, že 

tyto dokumenty nejsou pramenem práva, nicméně mají za následek jejich 

nevynutitelnost před evropskými soudy. Nicméně pravidla obsažená 

v Pokynech a oznámeních Komise by mohla podpořit rozhodnutí ESD 

z titulu přesvědčivosti jednotlivých pravidel. Zároveň pravidla uvedená 

v právně nezávazných dokumentech zmenšují prostor pro nesprávné 

rozhodování Komise. Je tedy zároveň i ochranným prvkem pro Komisi a 

její rozhodovací proces, protože každé odchýlení se od Pokynů EU nebo 
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dalších nezávazných dokumentů by mělo být řádně odůvodněno a 

uplatněno výhradně ve výjimečných a odůvodněných případech. 

     V následujícím textu budou vysvětleny a objasněny základní principy 

úpravy kontroly koncentrací v EU, změny, ke kterým došlo, a budou 

nastíněny některé problematické otázky. 

4.2.1. Oblast působnosti Nařízení o kontrole spojování 

4.2.1.1. Věcná působnost 

     V souladu se zásadou subsidiarity mohou orgány ES vykonávat svoji 

pravomoc pouze tam, kde nemohou jednotlivé členské státy zasáhnout 

stejně účinně nebo účinněji. Tak je tomu tehdy, pokud má spojení 

význam pro celé Společenství. Kdy má však spojení tento význam? 

Především tehdy, pokud jsou spojující se podniky činné na trzích v 

různých členských státech. Aby však byla dána obava, že spojení bude 

nebezpečné pro volnou soutěž a společný trh, je třeba, aby jejich účast na 

trhu byla významná. Významnost účasti na trhu lze měřit tržními podíly 

či obratem.29 Poslední jmenovaná možnost byla v Nařízení o kontrole 

spojování zvolena jako nejpřijatelnější měřítko. Obrat je totiž nejlepším 

ukazatelem velikosti produkce podniku. Lze předpokládat, že pouze 

velké podniky budou mít možnost narušit soutěž na společném trhu nebo 

jeho podstatné části. Proti volbě obratového notifikačního kritéria se dá 

namítat především to, že v různých odvětvích je obrat velmi rozlišný, 

přičemž vliv podniků o témže obratu na společný trh může být 

diametrálně odlišný např. v případě výrobců automobilů oproti výrobci 

jízdních kol. 

     Jelikož je v zájmu právní jistoty třeba, aby podniky přesně věděly, 

kdy jsou povinni oznámit spojení Komisi (případně kdy je dán přezkum 

                                                 
29 Významnost lze samozřejmě měřit i jinými ukazateli, v textu uvedené 

ukazatele jsou však nejsnáze dostupné a zjištění jejich výše tak v praxi 

nečiní větší problémy ani z hlediska důkazního, ani z hlediska časového. 



 

51 

podle evropských právních předpisů), bylo třeba legální definicí určit, 

kdy má spojení význam pro celé Společenství. Tak je tomu podle čl. 1 

Nařízení o kontrole spojování v následujících případech: 

(a) celkový celosvětový obrat všech dotčených podniků přesahuje 

5 000 milionů eur a  

(b) celkový obrat každého z nejméně dvou dotčených podniků v rámci 

celého Společenství přesahuje 250 milionů eur. 

     Tímto ustanovením je zaručeno, že jde o významné podniky 

celosvětově a současně že jejich činnost na území Společenství je 

dostatečně rozsáhlá. Znění vyplývá z toho, že narušení soutěže může 

způsobit jen opravdu velký a silný podnik a současně že spojované 

podniky kvalifikovaně soutěží na trhu ES – čímž se předpokládá, že dané 

podniky operují a ovlivňují celý trh ES nebo jeho podstatnou část. Jako 

určitá pojistka je zapracováno ustanovení o “pravidlu 2/3” (viz níže). 

V případech, které nezahrnuje bod 1) tehdy, jestliže:  

(a) celkový celosvětový obrat všech dotčených podniků přesahuje 

2 500 milionů eur a  

(b) v každém z nejméně tří členských států celkový obrat všech 

dotčených podniků přesahuje 100 milionů eur a  

(c) v každém z nejméně tří členských států uvedených pro 

účely písmena b) převyšuje celkový obrat každého z nejméně dvou 

dotčených podniků 25 milionů eur a  

(d) celkový obrat v rámci Společenství každého z nejméně dvou 

dotčených podniků přesahuje 100 milionů eur. 

     Toto ustanovení bylo jako novela původního nařízení 4064/1989 

určeno pro případy, které nedosahují prahových hodnot určených v bodě 

jedna, avšak podniky provozují významnou činnost na území ES, a to na 

území nejméně tří členských států. Předmětné ustanovení však nesplnilo 

očekávání a řízení podle něho nebyla tak četná, jak zákonodárce 

předpokládal. Důvodem nedostatečné aplikace citovaného ustanovení je, 

že musí být splněny kumulativně všechny čtyři podmínky. Často však z 



 

52 

různých důvodů není splněna jedna podmínka a ustanovení nelze použít. 

Řešením není ani snížení hodnot, ani možnost, že ustanovení lze 

aplikovat, jestliže jsou splněny aspoň tři podmínky ze čtyř. Do rámce 

notifikace by pak spadla spojení, která nemají komunitární rozměr. 

Nejefektivnějším řešením se ukázalo být zapracování ustanovení o 

postoupení případu Komisi (především čl. 4(5)). 

     Podle tzv. „pravidla dvou třetin“ jsou z působnosti Nařízení vyňata 

taková spojení, i když dosahují obratových kritérií uvedených shora v 

textu, v nichž každý z dotčených podniků dosáhne v jednom a témže 

členském státě více než 2/3 svého celkového obratu v rámci 

Společenství. V takovém případě totiž všechny podniky dotčené 

spojením vykonávají podstatnou část své činnosti v rámci jednoho a 

téhož státu a lze předpokládat, že spojení by mohlo narušit soutěž v 

tomto státě. V těchto případech tedy bude s poukazem na zásadu 

subsidiarity vhodnější, aby spojení zkoumaly a posuzovaly národní úřady 

podle národních právních předpisů. 

     V praxi se často stávalo, že spojující se podniky byly povinny 

notifikovat spojení ve třech či více státech. Toto vedlo k četným 

nákladům a časovým prodlevám jak na straně podniků, tak na straně 

samotných národních úřadů. Proto je nově zavedena v čl. 4(5) Nařízení o 

kontrole spojování možnost, že v případech, kdy spojení nemá význam 

pro celé Společenství podle čl. 1 Nařízení o kontrole spojování, může 

některý ze subjektů v čl. 2 informovat Komisi před notifikací národním 

úřadům, jestliže je možné spojení přezkoumat podle právních předpisů 

nejméně tří členských států. Tento návrh na přezkoumání Komisí musí 

být odůvodněn a Komise jej postoupí dotčeným národním úřadům. 

Jestliže některý z dotčených národních úřadů vyjádří s žádostí o 

postoupení nesouhlas do patnácti dnů, nebude případ Komisi postoupen. 

V opačném případě nemůže žádný národní úřad na spojení použít 

vnitrostátní právní předpisy a o spojení rozhoduje Komise pouze podle 

evropského práva za použití pravidla one-stop-shop. Tímto ustanovením 
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jsou částečně vyřešeny i shora uvedené problémy s nedostatečným 

počtem notifikací podle čl. 1(3) Nařízení o kontrole spojování. 

     Spojení bude posuzováno podle Nařízení o kontrole spojování i 

v takovém případě, že alespoň jeden z členských států požádá Komisi o 

přezkoumání takového spojení, které nemá význam pro celé Společenství 

ve smyslu čl. 1 Nařízení o kontrole spojování, avšak ovlivňuje obchod 

mezi členskými státy a hrozí zásadně narušit hospodářskou soutěž na 

území členského státu, a Komise nerozhodne o odmítnutí přezkoumání 

spojení. V tomto ustanovení je dáno na výběr členskému státu či Komisi, 

kdo bude rozhodovat. Jde o hraniční případy, kdy nelze všeobecně 

jednoznačně určit, která instituce má lepší předpoklady pro rozhodnutí. 

Podle specifik případu pak instituce rozhodnou, kdo bude spojení 

přezkoumávat a podle jakého práva. A v tom je právě i jedna obtíž. 

Snižuje totiž právní jistotu podniků, které předem netuší, podle jakého 

práva bude řešen jejich případ. Na druhé straně se však ukazuje, že 

podniky často mohou předpokládat, že případ bude postoupen a často 

jsou na to připraveny. 

     Naopak v čl. 4(4) Nařízení o kontrole spojování je stanovena možnost 

rozhodnout o spojení podle národního práva na návrh osob uvedených 

v čl. 4(2) Nařízení o kontrole spojování (podniky, které spojení 

notifikují). Tím se zužuje oblast působnosti. Jde o fakultativní možnost, 

případ může být postoupen, jestliže členský stát nevyjádří nesouhlas do 

patnácti pracovních dnů po oznámení a zároveň jestliže Komise bude mít 

za to, že jsou splněny podmínky stanovené v uvedeném článku, tedy 

jestliže může spojení vyvolat zásadní narušení hospodářské soutěže na 

trhu v rámci členského státu, který vykazuje znaky samostatného trhu. 

Samostatný trh zde znamená relevantní produktový a geografický trh. 

     V okamžiku, kdy bude případ splňující „evropská kritéria“ postoupen 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, bude muset samozřejmě 

rozhodovat hmotněprávně podle evropské úpravy, počítaje v to i 

judikaturu ESD. Ač tato není právně závazná, přeci jenom se rozhodnutí 
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ESD vyznačují velkou stálostí, a tak odchýlení se od ustálené praxe by 

mělo býti spíše výjimkou. Procesněprávně se však zřejmě bude muset 

postupovat podle české úpravy. Tomu odpovídá i ustanovení Nařízení o 

kontrole spojování, podle jehož čl. 10(6) „jestliže nedojde k rozhodnutí 

ve lhůtě stanovené v čl. 10(1)-(3), pak se spojení považuje za povolené, 

aniž je dotčen čl. 9“ , který právě upravuje proces postoupení národním 

úřadům. V takovém případě se bude rozhodovat podle procesních 

pravidel státu, jehož soutěžnímu úřadu je řízení o spojení postoupeno. 

4.2.1.2. Osobní působnost Nařízení o kontrole spojování 

     Na rozdíl od české úpravy je vymezení osobní působnosti Nařízení o 

kontrole spojování, neboli otázky, na jaké entity se Nařízení o kontrole 

spojování vztahuje, velmi jednoduché. Nařízení o kontrole spojování se 

vztahuje na všechny podniky, operující kdekoli na celém světě. Význam 

pojmu podnik není vymezen v žádných právně závazných dokumentech. 

Vymezen byl proto judikaturou, a to např. v případu „Höfner a Elser“ a 

mnoha dalších. 30  V podrobnostech viz kapitolu 2.1 této dizertační práce 

shora.  

4.2.2. Definice spojení 

     Jednou ze zásadních otázek kontroly spojování podniků je obsah 

pojmu spojení. Podle článku 3 Nařízení o kontrole spojování je pojem 

spojení třeba vykládat jako „[změnu] kontroly na trvalém základě 

v důsledku:  

a) fúze dvou či více původně nezávislých podniků nebo částí podniků, 

nebo  

b) získáním, jednou či více osobami již kontrolujícími nejméně jeden 

podnik nebo jedním či více podniky, ať již na základě koupě cenných 
                                                 
30 Viz rozsudek ve věci C-41/90 Höfner a Elser v. Macrotron, Sbírka 

Evropského soudu [1991] I – 1979. 
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papírů nebo majetku, smlouvy či jiným způsobem, přímé nebo nepřímé 

kontroly nad celkem nebo částmi jednoho či více podniků. 

Vytvoření společného podniku plnícího na trvalém základě všechny 

funkce samostatné hospodářské jednotky zakládá spojení ve smyslu odst. 

1 písm. b)“. 

Požadavek na změnu kontroly znamená, že spojením nejsou ty operace, 

při nichž dochází pouze k vnitřní restrukturalizaci. Nicméně v případech, 

kdy dochází k vnitřní restrukturalizaci v rámci spojení, budou i účinky 

takové restrukturalizace posuzovány ze strany Komise při hodnocení 

účinků celého spojení.31 

Jednou ze základních definičních znaků spojení je trvalost 

(dlouhodobost) příslušné změny kontroly. Na dlouhodobost spojení lze  

usuzovat například z uzavření smlouvy o spojení na dobu neurčitou. Dle 

mého názoru nebrání závěru o dlouhodobosti spojení ani smluvní 

ustanovení o možnosti iniciovat zrušení společně kontrolovaného 

podniku v případě zásadního rozkolu. Dle mého názoru by měla být za 

dlouhodobá považována taková spojení, z nichž není patrné, že jejich 

trvání je omezeno na určitou krátkou dobu. 

Fúze podniků 

     Fúzí ve smyslu čl. 3(1)(a) Nařízení o kontrole spojování se dle čl. 9 

Konsolidovaného jurisdikčního oznámení Komise č. (2008/C 95/01) 

(dále jen „Konsolidované oznámení Komise“) rozumí jak fúze 

splynutím, tak fúze sloučením. Fúzí se rozumí spojení dvou entit, z nichž 

(i) jedna zaniká a slučuje se s druhou entitou, která si ponechává svoji 

právní subjektivitu nebo (ii) obě zanikají a slučují se do nové entity. Pod 

toto ustanovení spadá i takové spojení, kdy nezávislé subjekty zůstávají 

právními subjekty, ale vytváří novou ekonomickou jednotku (k tomu 

např. dochází tehdy, pokud dva podniky vytvoří nový podnik, který řídí 

                                                 
31 Viz případ Astra-Zeneca / Novartis, M.1806 [2001]. 
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původní dvě jednotky).32 Z aplikační praxe Komise je zřejmé, že výklad 

pojmu fúze bude vykládán široce s ohledem na ekonomickou realitu dané 

transakce, nikoliv úzce formalistickým pohledem. To potvrzuje případ 

rozhodovaný Komisí ve věci M.18, AG/Amev, 1990, kdy Komise 

považovala za fúzi transakci mezi dvěma skupinami, z nichž každá 

převedla své aktivity do své dceřiné společnosti, přičemž podíly na obou 

těchto dceřiných společností byly rozděleny rovnoměrně mezi mateřské 

holdingové společnosti a obě dceřiné společnosti měly fungovat jako 

jedna skupina a měly být podřízeny jednotnému vedení obou 

holdingových společností. Podřazení takového spojení pod fúze 

odůvodnila Komise tím, že se dva podniky spojily veškeré své aktivity na 

trvalém základě do nové, společně kontrolované skupiny.  

     O fúzi se dle mého názoru nepochybně bude jednat i při rozdělení 

sloučením. Jak již bylo uvedeno shora, evropské právo nepřistupuje 

k jednotlivým transakcím formalisticky, ale v soutěžním právu zcela 

převládá výklad na základě účelu právní normy. Tento přístup je dle 

mého názoru správný a doporučoval bych takový přístup i v České 

republice. To by však předpokládalo podstatnou novelizaci ZOHS, což 

však nelze předpokládat (blíže viz kapitola 5 této dizertační práce níže). 

Neformalistický přístup evropského práva je odůvodněn i s ohledem na 

                                                 
32 Viz rovněž Faull a Nikpay, The EC Law of Competition, Oxford 

University Press, druhé vydání, 2007, str. 431, dle něhož pro závěr o 

existence jediné ekonomické jednotky je “jednotné hospodářské řízení. 

Ostatní factory zmíněné v bodu 7 Oznámení Komise o konceptu spojení 

(např. kompenzace vnitřního zisku a ztráty, společná odpovědnost a 

cross-shareholdings) mohou hrát roli (jako např. v Price Watterhouse / 

Coopers&Lybrand, případ IV/M.2016[1998]), ale obyčejně hrají menší 

roli při rozhodování o tom, zda spojující se podniky tvoří jednotnou 

ekonomickou jednotku”. 
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skutečnost, že Nařízení o kontrole spojování nemůže reflektovat 

jednotlivé právní formy spojení v členských státech.  

     V některých případech není z věcného hlediska větší rozdíl mezi 

akvizicí a nabytím kontroly.33 Podřazení určité transakce pod jeden nebo 

druhý typ spojení má však důsledky pro určení, obraty jakých společností 

musí být zohledněny při hodnocení, zda má spojení komunitární 

(evropskou) dimenzi či nikoli. 

Získání kontroly (akvizice) 

     Získání kontroly nad podnikem je další formou spojení. Tato kontrola 

může být získána jak jediným subjektem, tak společně vícero. Pak 

mluvíme o výlučné, respektive společné kontrole. 

O výlučné kontrole mluvíme zejména tehdy, jestliže podnik získá většinu 

hlasovacích práv v jiném podniku. K nabytí výlučné kontroly nicméně 

může také dojít v případě nabytí kvalifikované menšiny, tedy tehdy, 

pokud kontrolující subjekt nemá sice většinu práv, avšak z různých 

důvodů má kontrolu nad příslušným podnikem (např. pokud ostatní 

společníci (akcionáři) svá práva nevykonávají nebo pokud se roztříštění 

minoritní akcionáři neúčastní valných hromad). Tyto okolnosti však musí 

být pravděpodobné a pravděpodobnost dostatečně důvěryhodným 

způsobem dokázána. K tomu může sloužit např. prezenční listina 

předchozích valných hromad. Získání opce na nákup či konverzi 

finančního instrumentu na účastnické cenné papíry není ještě získáním 

                                                 
33 Viz např. Van Bael & Bellis: Competition law of the European 

Community, 5. Vydání, Wolters Kluwer, str. 646, dle něhož transakce, 

kdy se dceřiná společnost jedné společnosti sloučí s jinou společností, 

přičemž si pouze jedna ponechá právní subjektivitu, bude pravděpodobně 

fúzí, ačkoliv účinek je, že mateřská společnost nabývá kontrolu nad jinou 

a většinou větší společností než dřív. Z právního hlediska se tedy jedná o 

fúzi, ačkoliv de facto se jedná o akvizici. 
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kontroly. Možnost rozhodovat totiž začíná až přeměnou či nákupem 

účastnických cenných papírů.  

     O společné kontrole mluvíme tehdy, pokud možnost vykonávat 

rozhodující vliv má více osob. Aby kontrolovaný podnik mohl vykonávat 

svoji činnost, musí se tyto osoby shodnout na zásadních otázkách 

směřování podniku. Tak k tomu může zejména dojít v případě stejných 

podílů, nejčastěji joint venture, nebo společným výkonem práv 

minoritních společníků. Avšak vzhledem k požadavku dlouhodobosti 

vykonávání vlivu je třeba zkoumat, zda je takové jednání typické a 

pravděpodobné. Zdrojem informací mohou být opět záznamy o průběhu 

valných hromad.  Nicméně o společné kontrole můžeme mluvit i tam, 

kde jeden podnik může rozhodovat, ale jiný má právo veta. Právo veta se 

však musí vztahovat k onomu rozhodujícímu vlivu, tedy například volbě 

orgánů, schvalování obchodního plánu, v některých případech např. 

otázce výzkumu a vývoje. Právo veta pouze v oblasti vedlejších 

záležitostí nezakládá společnou kontrolu. 

Pokud nicméně nelze přiřadit dvěma či více minoritním akcionářům 

stálou hlasovací většinu, nebude se jednat o spojení (resp. o společnou 

kontrolu nad cílovým podnikem). Jak je názorně objasněno v 

publikaci Faull a Nikpay, The EC Law of Competition, Oxford 

University Press, druhé vydání, 2007, str. 437, podle níž „kde 2 

akcionáři každý drží 40% v cílové společnosti, ale nejsou stanovena 

žádná speciální pravidla ohledně kvóra a neexistuje žádná smlouva o 

společném výkonu hlasovacích práv, každá strana bude muset 

v budoucích hlasováních získat na svou stranu podporu dalších 

minoritních akcionářů s výsledkem, že kontrola nad společností je závislá 

na změnách v hlasovacích aliancích a žádná ze společností disponujících 

40% hlasů nemá trvalou kontrolu“. 

Problematika vytvoření tzv. joint venture (společného podniku) 

     Podle čl. 3(4) Nařízení o kontrole spojování se za spojení považují i 

„vytvoření společného podniku, který vykonává na trvalém základě 
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všechny funkce samostatné hospodářské jednotky“(tzv. full-function joint 

venture). Vytvořením společného podniku se rozumí transakce, kdy je 

určitý podnik vytvořen (založen) alespoň dvěma mateřskými 

společnostmi a je mu stanoven určitý úkol. Podle povahy stanoveného 

úkolu lze určit, zda jde o full-function joint venture, tedy podnik 

vykonávající všechny funkce hospodářské jednotky. Funkcemi 

samostatné hospodářské jednotky jsou hlavně operace na určitém trhu, 

získávání vstupů a samostatné řízení příslušného podniku. Jednotka, 

která nedisponuje všemi těmito funkcemi, není plně funkčním joint 

venture. Typickým případem jsou například joint ventures zaměřené 

pouze na výzkum nebo prodejní joint ventures. Ovšem v okamžiku, kdy 

prodejní joint venture nakupuje i od ostatních podniků, má vlastní zdroje, 

sklady, obchodní domy, půjde už o plně funkční joint venture  se všemi 

následky. 

     Mnohé joint ventures jsou na počátku své činnosti odkázány na 

pomoc mateřských společností, na trhu se musí aklimatizovat, vytvořit si 

jméno. Proto skutečnost, že během této přechodové fáze joint venture 

nevykonává všechny funkce, ale plnit je v budoucnu má, je zapotřebí 

hodnotit vytvoření takové jednotky jako spojení podle Nařízení.34 

Komise přitom z hlediska posuzování „trvalého základu“ vzniku 

příslušného joint venture přitom konstatuje v bodu 15 Oznámení Komise 

o plně funkčních joint ventures, že „skutečnost, kdy mateřské společnosti 

určitému podniku poskytnou své zdroje, demonstruje, že [joint venture 

má fungovat na trvalém základě]. Jinými slovy, kde dojde k vytvoření 

                                                 
34 Za takto přechodnou dobu se považuje doba obvykle nepřekračující tři 

roky. Viz např. Schneider/Thomson Multimedia – případ 

COMP/M.2403[2001]. Faull a Nikpay (Faull a Nikpay, The EC Law of 

Competition, Oxford University Press, druhé vydání, 2007) přitom uvádí, 

že „pokud to vyžadují zvláštní okolnosti, může být akceptována i delší 

doba závislosti [na mateřských společnostech]“.  
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společného podniku, který je schopen se stát samostatnou tržní 

jednotkou, vzniká domněnka, že kritérium vytvoření na “trvalém 

základě” je naplněna” . 

Částečně odlišné posuzování, zda společný podnik plní všechny funkce 

samostatné hospodářské jednotky, je aplikováno v případech kdy 

společný podnik působí na jiném trhu (navazujícím či předcházejícím) 

než mateřské společnosti. O samostatnou jednotku se nebude jednat 

v případě, kdy společný podnik bude prodávat podstatnou část produkce 

mateřským společnostem - v takovém případě totiž často společný 

podnik neplní aktivní roli na trhu, pouze je jakousi outsourcingovou 

společností. Rozhodujícím faktorem může být např. obchodní podmínky, 

za nichž je příslušný produkt prodáván mateřským společnostem (např. 

Philips / LG Electronics – případ COMP/M.2263[2001]). Christensen, 

Fountoukakos a Sjoblom rovněž uvádí, že v případech, kdy mateřské 

společnosti vykonávají pouze funkci prodejního agenta, pak společný 

podnik může být samostatnou hospodářskou jednotkou i v případě, že 

většinu své produkce prodává prostřednictvím svých mateřských 

společností.35 

Složitější je posuzování plné funkčnosti společných podniků působících 

na navazujících trzích. V takových případech nehraje rozhodující roli 

podíl vstupů, které získávají od mateřských společností, ale rovněž míra 

přidané hodnoty vložené do vstupů získaných od mateřských společností. 

Čím menší přidaná hodnota, tím spíše bude společný podnik působit na 

podobném produktovém trhu, co jeho mateřské společnosti. Naopak 

v případě velké přidané hodnoty lze uzavřít, že takové podniky plní 

všechny funkce samostatné hospodářské jednotky (za splnění ostatních 

podmínek – např. samostatné řízení). V tomto ohledu byly za plně 

funkční společné podniky považovány podniky s přidanou hodnotou 

                                                 
35 Faull a Nikpay, The EC Law of Competition, Oxford University Press, 

druhé vydání, 2007, str. 440. 
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přesahující 30% (viz např. BP/Nova – případ COMP/M.3578[2005]). V 

tomto ohledu Christensen, Fountoukakos a Sjoblom správně upozorňují, 

že ve specifických případech budou za plně funkční společné podniky 

považovány rovněž podniky prodávající produkty svých mateřských 

společností bez podstatné přidané hodnoty. Tímto specifickým případem 

jsou tzv. „prodejní trhy”, které „jsou charakterizovány přítomností 

společností specializujících se prodejem a distribucí, aniž by byly aktivní 

na předcházejícím trhu“.36 

Negativní vymezení pojmu spojení 

     Některé transakce, které splňují shora uvedené znaky spojení, nejsou 

považovány za spojení v důsledku výslovného vynětí takových transakcí 

z režimu kontroly spojování.  

     Podle čl. 3(5)(a) Nařízení o kontrole spojování není za spojení 

považována transakce, kdy dochází k získání kontroly finanční, úvěrovou 

nebo pojišťovací institucí, a to jak na svůj, tak na cizí účet. Cenné papíry 

musí být nabyty za účelem jejich dalšího prodeje. Přitom nesmí takové 

instituce vykonávat svá hlasovací práva, popřípadě je vykonávají pouze 

za účelem přípravy prodeje cenných papírů, které však musí prodat do 

jednoho roku ode dne jejich získání. Tuto lhůtu může Komise prodloužit, 

pokud tento prodej nebylo lze uskutečnit. 

     Podle čl. 3(5)(b) Nařízení o kontrole spojování není za spojení 

považována transakce, kdy dochází k získání kontroly na základě 

právních předpisů o zrušení podniku, konkursu, vyrovnání, platební 

neschopnosti či podobných řízení. V těchto případech jde totiž především 

o podniky, které ukončují svoji činnost, a v případě, kdy by nedošlo 

k převodu kontroly (resp. aktiv), by bylo možné, že by byly ztraceny 

výrobní kapacity. 

     Podle čl. 3(5)(c) Nařízení o kontrole spojování není za spojení 

považována transakce, kdy dochází k získání kontroly „finančními 

                                                 
36 Ibid., str. 440. 
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holdingovými společnostmi“ (tzv. Lucemburská klauzule)., Takové 

společnosti však musí vykonávat svá práva pouze za účelem zachování 

hodnoty své investice, ale jinak nesmí nijak určovat strategické obchodní 

řízení kontrolovaného podniku.37 

     V souvislosti s předchozím výkladem vzniká otázka, zda lze 

považovat záchranné operace za spojení nebo ne. Taková operace je 

většinou provedena tak, že existující dluh je převeden na jinou 

společnost, která získává podíl na zachraňovaném podniku. O spojení 

podniku by se nejednalo pouze za splnění podmínek čl. 3(5)(a) nebo (b) 

Nařízení o kontrole spojování. V případě záchranných operací však 

úvěrové instituce zpravidla ovlivňují strategické chování podniku. Dále 

není při záchranných operací známý časový horizont, za který se podaří 

podnik oživit, období jednoho roku je však nerealistické, a proto obvykle 

nebudou naplněny podmínky ustanovení čl. 3(5)(a) Nařízení o kontrole 

spojován. Zároveň záchranné operace nesplňují podmínku pro jejich 

zařazení pod ustanovení čl. 3(5)(b) Nařízení o kontrole spojování, 

protože nejsou nabývána ze strany zákonem stanovené osoby 

v souvislosti se zrušením podniku, konkurzem, platební neschopností, 

zastavením plateb, vyrovnáním nebo podobným řízením. Proto převážná 

                                                 
37 Zatímco obdobu prvních dvou negativních vymezení spojení obsahuje 

rovněž ZOHS, nenalezneme obdobu lucemburské klauzule v českém 

ZOHS. V tomto ohledu tedy spojení evropské dimenze (tzn. splňující 

obratová kritéria dle čl. 1 Nařízení) splňující podmínky tzv. lucemburské 

klauzule, které nebude přezkoumáváno ze strany Komise, bude dle mého 

názoru předmětem posouzení ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže na základě argumentu, že se jedná o transakci, která není 

spojením ve smyslu Nařízení o kontrole spojování, a může tudíž být 

posuzována dle národních právních předpisů. Takový závěr potvrzuje 

odst. 64 oznámení Úřadu o konceptu spojení soutěžitelů ve smyslu 

zákona o ochraně hospodářské soutěže. 
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většina záchranných operací bude muset být posouzena jako spojení 

podle Nařízení. 

4.2.3. Hodnocení spojení 

     Smyslem celé úpravy posuzování fúzí je zajistit, aby nedocházelo 

k negativnímu vlivu na trh či spotřebitele v důsledku spojování podniků. 

Je tedy třeba nejdříve stanovit, kdy dochází k negativnímu vlivu na trh, 

kdy dochází k vyloučení soutěže a vzniku neefektivního využívání 

zdrojů. Tuto otázku si kladou ekonomové z celého světa. Existuje celá 

řada teorií, jaká struktura trhu je nejefektivnější, jsou rozpracovány 

studie o výhodách různých tržních struktur. Stejně tak existují 

ekonomické a ekonometrické studie snažící se vysvětlit důsledky fúzí, 

definující způsoby, které mají za následek negativní vliv na volnou 

soutěž.  

     To, k čemu při spojování podniků dochází, bylo již vysvětleno výše. 

Nyní se pokusím stručně popsat jednotlivé tržní struktury vyvinuté 

mikroekonomií a vyhodnotím, jakou tržní strukturu Evropské 

společenství považuje za nejefektivnější. To napomůže k pochopení 

významu pojmu zásadní narušení účinné hospodářské soutěže, což je 

vlastně substantivním testem zjišťování slučitelnosti spojení se 

společným trhem. 

Typy tržních struktur 

     Ekonomií byly vyvinuty čtyři základní druhy tržních struktur, a to 

dokonalá konkurence a nedokonalá konkurence ve formě monopolní 

konkurence, oligopolu a monopolu.  

Dokonalá konkurence je definovaná jako ideální případ, kdy je vyráběn 

homogenní produkt a každý podnik následuje cenu, která je stejná, jako 

průměrné náklady.  

     O monopolní konkurenci mluvíme tehdy, jestliže je vyráběn 

diferencovaný produkt, podnik tudíž může určovat cenu, za kterou bude 

prodávat, a výstup, jaký bude vyrábět. Vzhledem k velkému počtu 
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konkurentů a volnému vstupu na trh je tato možnost relativně omezená. 

Cena je pak větší než mezní náklady a průměrné náklady nedosahují 

minima v bodě rovnováhy. V důsledku toho podnik v monopolní 

konkurenci prodává menší množství produkce za vyšší cenu. 

     Oligopolní struktura trhu se objevuje tehdy, pokud existují bariéry 

vstupu na trh, obzvláště pokud jsou vysoké náklady vstupu. Vlivem toho 

se na trhu vyskytuje malý počet firem, které mají velkou možnost určovat 

ceny produkce. Existuje nebezpečí, že výstup firem bude menší a cena 

větší než v monopolní konkurenci. Tak tomu je zejména tam, kde se 

podniky mohou uchýlit k tzv. tacit collusion (smluvní oligopol).  

Poslední tržní strukturou je monopol. Monopol maximalizuje zisky 

tehdy, pokud se mezní příjmy rovnají mezním nákladům (ostatně jako 

jakákoli forma v jakékoli tržní struktuře).  Na rozdíl od předchozích 

příkladů však nemusí brát v úvahu chování konkurentů a může stanovit 

cenu výrazně nad hranicí průměrných nákladů. To nakonec může vést 

k velkým ztrátám, které však plně nesou spotřebitelé, což je v odborné 

literatuře označováno jako náklady mrtvé váhy (dead weight costs).  

     Alokačně efektivní je pouze dokonalá konkurence, kdy se průměrné 

náklady rovnají ceně a současně meznímu užitku spotřebitelů. U 

ostatních typů je cena vyšší než minimální průměrné náklady a jestliže 

podnik maximalizuje zisk, je vyráběno menší množství produkce za vyšší 

cenu, čímž spotřebitel tratí. 

     Na základě výše uvedeného by se mohlo zdát, že společensky 

nejvýhodnější formou je dokonalá konkurence. Takový závěr však není 

zcela pravdivý. V dokonalé konkurenci je totiž podnik jen pasivním 

účastníkem soutěže. Nemá motivaci zkoumat, vyvíjet nové technologie, 

ani na to nemá potenciál. Naopak v systému nedokonalé konkurence jsou 

podniky tvrdým konkurenčním bojem podněcovány k výzkumu a vývoji. 

To má v dlouhém období za následek snížení ceny nebo zvýšení kvality. 

Současně jsou často fixní náklady nižší než v dokonalé konkurenci a 

dochází k úsporám (dlouhodobé pozitivní výsledky soutěže v inovačním 
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prostředí tak převýší negativní výsledek soutěže v méně dokonalém 

konkurenčním prostředí).  

Proto v rámci konkurenceschopnosti podněcuje Evropské společenství 

spojování podniků a pouze tam, kde už by bylo spojení celospolečensky 

neefektivní, je zakazuje. Tuto hranici však může být poměrně obtížné 

najít. Právě ve stanovení této hranice v minulosti byl rozdíl mezi 

posuzováním spojení v EU a USA. Vidět je to např. na tom, že spojení 

podniků General Electric a Honeywell bylo v USA povoleno a v EU 

zakázáno.38 Rozdílným před rokem 2004 byl především přístup 

k posuzování zvýšení efektivity a obecným posouzením, zda spojením 

vznikne vysoce efektivní podnik nebo velice mocné impérium schopné 

narušit soutěž. Evropská unie v minulosti přistupovala ke spojením 

podstatným způsobem koncentrujícím trh velice nedůvěřivě, kdežto USA 

i taková spojení v některých případech povolovala. 

     Shora uvedený faktický stav, kdy Komise EU fakticky posuzovala 

spojení s větší nedůvěřivostí než v USA, bylo v rozporu s právní úpravou 

spojování podniků, které obecně nedovolovalo Komisi zakázat spojení, 

které nemělo za následek vytvoření dominantního postavení nebo 

společné dominance.  

     V dřívějším nařízení o kontrole spojování podniků č. 4064/89(EHS) 

se totiž uplatňoval test dominance. Spojení, které neposílilo nebo 

nevytvořilo dominantní postavení, bylo deklarováno za slučitelné 

                                                 
38 Zatímco v USA bylo spojení těchto podniků povoleno rozhodnutím 

Antimonopolního oddělení Ministerstva spravedlnosti Spojených států 

amerických ze dne 2.5.2001, v EU bylo toto spojení zakázáno 

rozhodnutím Komise ze dne 3.7.2001 ve věci General 

Electric/Honeywell, COMP/M.2220, které bylo následně potvrzeno 

rozsudkem Soudu prvního stupně (druhého rozšířeného senátu) ze dne 

14.12.2005 ve věci Honeywell International, Inc. proti Komisi 

Evropských společenství, sp. zn. T-209/01.  
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se společným trhem. Teorie a právní systémy jiných zemí však poukazují 

na další negativní důsledky spojení, kdy nebude vytvořeno dominantní 

postavení, ale které bude mít značný vliv na tržní prostředí.39  

     ES vzalo shora uvedené studie na vědomí a nahradilo test dominance 

testem zásadního narušení účinné hospodářské soutěže (significant 

impediment to effective competititon - SIEC), které je širší a zahrnuje 

mimo jiné i test dominance. V rámci právní jistoty pak Komise vydala 

„pokyny pro posuzování horizontálních spojování podle nařízení Rady 

o kontrole spojování podniků” (dále jen “Pokyny Komise), které blíže 

specifikují, jak bude Komise hodnotit spojování a jaké skutečnosti vezme 

v úvahu. Vzhledem k tomu, že Nařízení je právně závazné, ale Pokyny 

Komise nikoliv, je s jistou dávkou nadsázky možno považovat institut 

zásadního narušení soutěže za generální klauzuli a jednotlivé kapitoly 

Pokynů Komise za speciální skutkové podstaty, které v tuto chvíli 

Komise posuzuje. Vzhledem k velké pestrosti soutěžních vztahů tedy 

není pochyb, že v odůvodněných případech bude prohlášeno spojení za 

neslučitelné se společným trhem, jestliže zásadně naruší soutěž, avšak ne 

způsobem, který je stanoven v Pokynech EU. Na tyto výjimečné případy 

je pamatováno i v textu Pokynů EU, které umožňují určité odchýlení 

svých pravidel.  

     Některá spojení podle čl. 3 Nařízení (vytvoření společných podniků) 

mohou mít za následek koordinaci soutěžního chování podniků, i když 

tyto zůstávají nezávislými jednotkami. V takových případech může mít 

tato smlouva má de facto účinky smlouvy mezi podniky, a proto je třeba 

ji hodnotit analogicky podle čl. 81 (1) a (3) Smlouvy, jak i odkazuje čl. 

2(4) Nařízení o kontrole spojování. Při hodnocení spojení pak Komise 

                                                 
39 Viz např. The Economics of Unilateral Effects: Marc Ivaldi, Bruno 

Jullien, Patrick Rey, Paul Seabright, Jean Tirole: IDEI, Toulouse: 

November 2003: Interim Report for DG Competition, European 

Commission 
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vezme v úvahu, nakolik si ponechává původní podnik své činnosti (a 

rozhodování) na trhu nebo trhu navazujícím či předcházejícím a nakolik 

poskytuje toto spojení možnost vyloučit hospodářskou soutěž. 

4.2.4. Oznámení a realizace spojení a odklad 
uskutečňování spojení 

     Spojení s významem pro celé Společenství nesmí být uskutečněno 

před oznámením Komisi a jejím následným rozhodnutím (čl. 7(1) 

Nařízení). Vzhledem k tomu, že oddálení uskutečnění spojení s sebou 

nese obrovské náklady, je zapotřebí, aby bylo rozhodnuto co nejdříve a 

současně věcně správně. Proto je Komise vázána lhůtami, kdy musí 

rozhodnout. Tradičně se spojení oznamovalo po uzavření dohody, nabytí 

kontrolního podílu či oznámení veřejného návrhu smlouvy o koupi. Nyní 

je nově možno rozhodovat i před těmito skutečnostmi, řízení pak skončí 

dříve. Jelikož je však řízení nákladné, není možno zatěžovat Komisi i 

v případě, kdy zde existuje pouhá možnost získání kontroly. Proto jsou 

stanoveny podmínky, za kterých lze oznámit spojení před výše 

uvedenými skutečnostmi. 

     Za podmínek čl. 7(2) je možné uskutečnit veřejný návrh o koupi akcií 

nebo sledu operací. Kontrolu lze takto získat, nelze však vykonávat 

hlasovací práva nebo je lze vykonávat pouze s cílem zachování plné 

hodnoty investice a na základě výjimky udělené Komisí podle čl. 7(3). 

Čl. 7(4) řeší případ, kdy dojde k porušení odstavce 1. Platnost transakce 

se pak posuzuje v souladu s pozdějším rozhodnutím Komise. Jestliže 

tedy Komise později rozhodne, že spojení je slučitelné s vnitřním trhem, 

bude právní úkon platný. Naopak pokud posléze nebude spojení ze strany 

Komise povoleno, bude mít smlouva o spojení neplatná. V případech 

transakcí s cennými papíry je však platnost obchodů stanovena 

speciálním ustanovením jinak. Tyto obchody jsou platné, ledaže jak 

prodávající, tak kupující věděli nebo měli vědět, že transakce je učiněná 

v rozporu s čl. 7(1) Nařízení. Předchozí věta se pak nepoužije. Takovou 
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neplatnost je třeba vykládat jako neplatnost absolutní, tzn. bylo by třeba 

uvést věci v předchozí stav, jako při bezdůvodném obohacení. Vzhledem 

k jasnému znění Nařízení by takovou neplatnost měly prohlásit i národní 

soudy, a to s ohledem na přímou použitelnost Nařízení, které je bez 

dalšího aplikovatelné v České republice. 

4.2.5. Výpočet obratu 

     Jako kritérium pro určení, zda jde o spojení s celoevropským 

významem, zvolilo ES obrat. Obrat je tedy tím kritériem, které může mít 

na svědomí, že transakce bude přezkoumána Komisí za použití pravidla 

one-stop-shop. Proto je třeba věnovat stanovení obratu náležitou 

pozornost. 

     Do obratu se nezahrnují daně z obratu a rabaty (tzv. čisté prodeje, „net 

sales“). Jestliže se spojení týká pouze určité části podniku, bere se 

v úvahu pouze obrat související s touto částí podniku. Do obratu se 

nicméně nezapočítává pouze obrat na relevantním trhu, ale obrat 

dosažený společnostmi v rámci všech jejich spojení. Komise obyčejně 

bere v úvahu poslední auditované údaje, nicméně ve výjimečných 

případech může vzít v úvahu i neauditované údaje, pokud by mohly vést 

k závěru o dosažení relevantní výše obratů, ovšem pouze za předpokladu, 

že spojující se podniky „prokáží jasnými důkazy, že neauditované údaje 

mají nahradit auditované“.40 Samozřejmě v úvahu by měl být brán stav 

v době uskutečňování spojení (bude tedy např. nutno vzít v úvahu 

případné rozdělení podniků uskutečněné po poslední auditované účetní 

závěrce).41 

     Pro zabránění obcházení Nařízení, kdy by se postupně přikupovaly 

jednotlivé části podniku, stanoví Nařízení, že transakce uskutečněné 
                                                 
40 Faull a Nikpay, The EC Law of Competition, Oxford University Press, 

druhé vydání, 2007, str. 448. 
41 Viz body 102 – 105 rozhodnutí soudu první instance v případu Air 

France v. Commission, T-3/93. 



 

69 

během dvou roků se považují za transakci jedinou a spojení je třeba 

notifikovat v den uskutečnění posledního úkonu, kterým byly překročeny 

limity stanovené v článku 1 Nařízení o kontrole spojování. 

     Čl. 5(3) Nařízení o kontrole spojování je zaměřen na způsob výpočtu 

obratu v úvěrových a finančních institucích a pojišťovnách. 

     Do výpočtu obratu je však pro účely stanovení obratu nutno kromě 

dotčených podniků zahrnout i podniky ve skupině. Skupina je definována 

odlišně než institutem kontroly ve smyslu čl. 3(3) Nařízení o kontrole 

spojování. Body 1-3 čl. 5(4)(b) Nařízení o kontrole spojování obsahují 

kvantitativní údaje rozhodující o zahrnutí příslušných podniků do 

skupiny, konkrétně (i) vlastnění více než poloviny základního kapitálu 

nebo aktiv, (ii) pravomoc vykonávat více než polovinu hlasovacích práv, 

nebo (iii) právo jmenovat více než polovinu členů představenstva nebo 

jiného orgánu podniku zavazujícího společnost. Bod (iv) pak stanoví 

jediné kvalitativní kritérium, a to že člen skupiny má pravomoc řídit 

záležitosti podniku. V důsledku výše uvedených kvantitativních kritérií 

bude podnik zahrnut do skupiny i v případě, když skupina ve skutečnosti 

nevykonává kontrolu (např. pokud podnik ve skupině vlastní více než 

polovinu obchodních aktiv, ale nemá právo podnik řídit). V některých 

případech nebude rozdílu mezi skupinou a kontrolujícím podnikem, 

někdy ale ano. Jednoduché kvantitativní údaje v institutu skupiny jsou 

stanoveny pro jednoduchost výpočtu obratu, který je prvním krokem při 

posuzování, zda má spojení komunitární dimenzi či nikoliv.  

     Jisté výkladové problémy mohou nastat z důvodu významové 

rozdílnosti pojmů „řízení záležitostí podniku“ a „kontrola“ – tedy 

možnost ovlivnit rozhodující záležitosti podniku. Je otázkou, zda 

pravomoc řízení záležitostí podniku se týká řízení rozhodujících nebo jen 

běžných provozních záležitostí. Za použití metody systematického 

výkladu bych se přiklonil k interpretaci, že musí mít pravomoc 

vykonávat rozhodující záležitosti podniku. Zde je tedy podobný výklad 

jako u konceptu kontroly. Významovou rozdílnost je však možno 
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zaznamenat u pojmů „pravomoc“ (right, das Recht) a „možnost 

vykonávat vliv“. Jestliže u prvního se dá předpokládat právo, u druhého 

jde o jakýkoli prostředek, prostřednictvím něhož je kontrola vykonávána.  

     Z hlediska geografického zpravidla nedochází k problémům při 

stanovení, v jakém státě byl příslušný obrat dosažen, ačkoliv tyto údaje 

zpravidla nebývají součástí auditovaných účetních závěrek. Z interních 

údajů zúčastněných podniků však lze většinou poměrně snadno získat 

potřebné údaje. Rozhodným údajem pro geografickou alokaci obratu je 

přitom místo (bydliště či podnikání) kupujícího nebo odběratele služeb. 

     V některých případech však toto obecné pravidlo může být 

modifikováno. Jednalo by se zejména o případy dopravy, kde by mohlo 

být argumentováno tím, že se obrat dělí 1:1 mezi cílovou a nástupní 

destinaci, a telekomunikační služby, kde by obdobně mohlo být 

argumentováno o dělení obratu 1:1 mezi místo volajícího a místo 

přijímajícího. Dle dostupných informací dosud nebylo s konečnou 

platností rozhodnuto o tom, jakým způsobem dochází ke geografické 

alokaci obratu. 

4.2.6. Omezení přímo související a nezbytná pro 
uskutečnění spojení 

     Dle čl. 6 a 8 Nařízení o kontrole spojování se rozhodnutí prohlašující 

spojení za slučitelné vztahuje i na omezení přímo související a nezbytná 

pro uskutečnění spojení. Recitál 21 pak uvádí, že o těchto omezeních 

není třeba speciálně rozhodovat při hodnocení spojení, protože 

rozhodnutí Komise s sebou automaticky nese předpoklad povolenosti 

takových omezení. Rozhodovat o omezeních bude možné pouze 

v případech nových, o nichž dosud nebylo rozhodováno nebo jejichž 

povolenost nebo nepovolenost není stanovena v oznámení Komise o 

omezeních přímo souvisejících a nezbytných pro uskutečnění spojení. 

V tomto oznámení jsou blíže stanovena pravidla vztahující se k dané 

problematice. 
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     V zájmu ekonomicky úspěšného provedení spojení je nutné uzavřít i 

dohody, které omezují některou ze smluvních stran. Musí být však 

ekonomicky související s probíhajícím spojením a nezbytné pro úspěšné 

uskutečnění, zpravidla např. zaměřená na ochranu převáděné hodnoty, 

kontinualitu zásobování. Vždy však taková omezení musí být přiměřená, 

a to i co se týče doby trvání takového omezení. Povoleny jsou dohody 

usnadňující společné získání kontroly, zejména co se týče rozdělení 

výrobních zařízení, odbytových kanálů, obchodních známek apod. 

Dohody vztahující se k různým fázím spojení před vznikem kontroly 

povoleny nejsou, kromě omezení zakazujících cílovému podniku nečinit 

žádné neobvyklé kroky či se zdržet jakýchkoli materiálních změn 

v chodu podniku. 

Principy aplikovatelné na omezení při převzetí podniku 

a) Konkurenční doložky 

Povoleny jsou takové doložky umožňující kupujícímu získat loajalitu 

spotřebitelů a upotřebit know how. Taková omezení nesmí 

přesáhnout tři roky (pokud je zahrnut pouze good-will pak dva roky), 

musí se vztahovat k určitým produktům (dle ekonomické aktivity 

cílového podniku) a území (tam, kde působil prodávající nebo kam 

vstupoval). Prodávající takto může zavázat pouze sebe, své dceřiné 

společnosti či obchodní zástupce. Dovolená jsou ujednání zakazující 

prodávajícímu koupit podíly v jiných konkurenčních podnicích. 

b) Licenční dohody 

Licenční dohody jsou zásadně povolené, pro územní omezení platí 

obdobně výše uvedené u konkurenčních doložek. Omezení, která 

ochraňují spíše poskytovatele licence než nabyvatele nejsou nezbytná 

pro uskutečnění spojení. Licenční omezení nejsou nijak omezena 

časem. 

c) Závazky prodeje a odběru 

Při převzetí podniku dochází často k převzetí pouze části původního 

koncernu. V zájmu zachování ekonomického chodu podniku jsou 
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povolena omezení, která zavazují ostatní subjekty nebo jinou část 

podniku než prodávanou k odběru nebo prodeji určitých výrobků. 

Taková omezení jsou však limitována trváním pěti let. Nezbytná 

nejsou také omezení, kterými dochází k preferenčnímu zacházení, 

exkluzivitě, závazku poskytnutí neomezeného množství apod.  

Principy aplikovatelné na omezení při vzniku joint venture ve 

smyslu článku 3(4) Nařízení 

a) Konkurenční doložky 

Opět se musí vztahovat k výrobkům, službám a území, na kterém je 

společně kontrolovaný podnik činný (dle dohody o joint venture nebo 

dle stanov). Omezení se musí vztahovat pouze na území, na kterém 

mateřské společnosti operovali před vznikem joint venture. Nezbytné 

nejsou závazky mezi mateřskými společnostmi nekontrolujícími joint 

venture a takovým joint venture. 

b) Licenční dohody 

Licenční dohody jsou v zásadě považovány za nezbytné, kromě 

dohod mezi mateřskými společnostmi. 

c) Závazky prodeje a odběru 

Pro tyto závazky platí obdobně výše uvedené o závazcích prodeje a 

odběru při převzetí podniku. 

4.2.7. Substantivní test 

     Podle Nařízení o kontrole spojování bude deklarováno za neslučitelné 

se společným trhem takové spojení, které bude mít za následek zásadní 

narušení účinné hospodářské soutěže na trhu nebo jeho podstatné části 

(tzv. SIEC test), zejména v důsledku posílení nebo získání dominantního 

postavení. Dominantním postavením se podle ustálené judikatury rozumí 

situace, kdy jeden nebo více podniků mají takovou tržní sílu, která jim 

umožňuje vyloučit účinnou soutěž na relevantním trhu tím, že jim dává 

sílu chovat se nezávisle na svých konkurentech, zákaznících a 
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spotřebitelích.42 Důraz je přitom kladen na budoucí předpokládaný vývoj, 

nikoliv na vývoj proběhlý. 

4.2.7.1. Vymezení relevantního trhu 

     Jednou ze zásadních otázek při posuzování fúzí je stanovení 

relevantního trhu, tedy trhu, na kterém by mělo dojít k zásadnímu 

narušení účinné hospodářské soutěže.  Tento trh je tvořen dvěma 

rovinami, a to relevantním produktovým trhem a relevantním 

geografickým trhem. Obě uvedené roviny relevantního trhu je však nutno 

zkoumat ve vzájemné souvislosti, v žádném případě se nejedná o různé 

trhy. 

     Smyslem definice produktového a geografického trhu by mělo být 

určení, zda podniky vyrábějící určitý produkt na tomto trhu by mohly 

pomocí své potenciální monopolní tržní síly stanovit ceny nezávisle na 

ostatních subjektech. Na úžeji vymezeném než relevantním trhu by 

nemohlo dojít k protisoutěžním efektům spojení (SIEC), protože by dané 

podniky neměly na takovém trhu tržní sílu chovat se nezávisle na 

ostatních subjektech. Šíře definice relevantního je přitom často zásadní 

pro další zkoumání podmínek a efektů spojení, včetně stanovení tržních 

podílů jednotlivých zúčastněných. Není vyloučeno, že vymezení 

relevantního trhu by mohlo být rozhodné pro výsledky soutěžněprávní 

analýzy.43  

Relevantní produktový trh podle práva EU zahrnuje ty produkty, které 

jsou spotřebiteli považovány za substituty, čili vzájemně nahraditelné 

svou charakteristikou, cenou a zamýšleným upotřebením. Při vymezení 
                                                 
42 Viz např. případ T-102/96 – Gencor v. Komise. 
43 Například v případu spojení Coca-Cola a Dr.Pepper rozhodly americké 

úřady, že relevantním trhem je trh s nealkoholickými nápoji obsahující 

oxid uhličitý. Naproti tomu Coca-Cola argumentovala tím, že 

relevantním trhem by měl být trh s nealkoholickými nápoji. Výsledky 

analýzy by pak mohly být odlišné. 
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relevantního trhu platí zásada minimálního trhu, relevantním trhem je 

tedy právě ten, který je nejmenší.44 

     Výše uvedená definice produktového trhu je značně široká a neurčitá. 

V praxi Evropská komise (stejně jako americké úřady) zkoumá, zda by 

byl pro podniky výnosný malý, avšak významný nárůst cen na 

relevantním trhu (alespoň 5%). Jestliže ne, je daný relevantní trh příliš 

úzký a je potřeba ho rozšířit o další nejbližší substituty. Je zapotřebí si 

tedy uvědomit, že relevantní trh se nemusí shodovat s trhem, jak ho 

chápou společnosti ve smyslu trhu, na kterém působí. Relevantní trh se 

také může v čase měnit. Při stanovení relevantního trhu Komise zároveň 

bere v úvahu i substituci na straně nabídky. Jestliže totiž podniky mohou 

rychle a bez větších nákladů substituovat své výrobky výrobkem, o který 

jde, bude mít zvýšení cen za následek větší produkci ostatních podniků 

relevantního produktu a jeho cena následně klesne. Opět tedy bude třeba 

relevantní trh rozšířit. Tak tomu je zejména u produktů, které se 

prodávají v různých kvalitách či druzích (víno, papír). Naopak vstup 

potenciálního konkurenta v této fázi Komise nezkoumá, zkoumá ji až 

v poslední fázi posuzování spojení.45 

     Šíře produktového trhu může být zúžena faktem, že trh lze efektivně 

rozdělit z hlediska poptávajících subjektů na rozdílné skupiny, které by 

jako takové mohly být předmětem cenové diskriminace. Trh bude nutno 

zúžit pouze na tuto skupinu. 

     Jako zdroje informací slouží především údaje o substituci v minulých 

letech, kvantitativní testy založené na ekonometrických a statistických 

metodách, názory zákazníků a konkurentů a marketingové studie firem.  

                                                 
44 Tento koncept je v určitém rozsahu odlišný od konceptu 

uplatňovaného v USA (viz blíže část 6.1.2.2 této dizertační práce). 
45 Viz bod 24. Oznámení Komise o definici relevantního trhu pro účely 

komunitárního soutěžního práva. 
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Relevantní geografický trh podle práva EU je oblast, v níž jsou 

podmínky soutěže dostatečně homogenní a mohou být odlišeny od 

sousedících oblastí, především protože se podmínky soutěžně významně 

odlišují.46 

     Přesné vymezení geografického trhu může být značně náročné. Proto 

si Komise v první fázi nebere za cíl definitivně určit daný trh, prvním 

krokem je analýza cenové politiky a rozdílů cen na úrovní národní a EU, 

případně EEA. V následující fázi pak Komise podrobně analyzuje 

zjištěná data a srovnává je s relevantním geografickým trhem předběžně 

zjištěným postupem podle první věty.47  

     Z důkazního hlediska Komise přezkoumává spojení na základě 

informací o funkčních charakteristikách substitutů příslušných výrobků 

či služeb, důkazy ohledně substituce v minulosti, kvantitativní testy a 

analýzy, marketingové studie spojujících se společností a ostatní 

dokumenty dokládající, zda ostatní výrobky jsou substituty (a jak 

blízkými) výrobků spojujících se podniků. Komise také může 

kontaktovat zákazníky a konkurenty, aby získala potřebné údaje a názory 

na šíři relevantního trhu. Podrobnosti ohledně důkazních prostředků jsou 

uvedeny v bodech 36. až 55. Oznámení Komise o definici relevantního 

trhu pro účely komunitárního soutěžního práva. 

4.2.7.2. Tržní podíl a míra koncentrace 

Velikost tržních podílů a míra koncentrace jsou nejlevnějším a nejsnáze 

získatelným zdrojem informací o stavu na relevantním trhu a jeho vývoji. 

Dle Pokynů EU Komise předpokládá, že se tržní podíl po spojení rovná 

součtu podílů podniků před spojením. Tento předpoklad je nicméně 

v rozporu se všemi teoriemi, protože v případě negativních účinků 
                                                 
46 Viz bod 8. Oznámení Komise o definici relevantního trhu pro účely 

komunitárního soutěžního práva. 
47 Viz body 28 až 31. Oznámení Komise o definici relevantního trhu pro 

účely komunitárního soutěžního práva. 
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daného spojení může dojít ke snížení společného tržního podílu 

spojených podniků. Kdybychom však chtěli vyčíslit podíly podle 

předpokládaného dopadu spojení na trh, nebylo by hodnocení tržních 

podílů prvním, nejjednodušším způsobem hodnocení fúze, ale vlastně 

výsledkem celého procesu posuzování účinků spojení. Proto Komise 

zvolila toto nepřesné, leč praktické a dostatečné řešení. 

     Pro měření míry koncentrace trhu zvolila Komise Herfindahl-

Hirschmanův index (HHI). Tento ukazatel používají i úřady USA a ČR. 

Míra koncentrace se zjistí součtem druhých mocnin tržních podílů 

jednotlivých firem. Vlivem druhé mocniny tedy největší roli hrají velké 

podniky, ostatní mohou být opomenuty. Vlivem spojení dvou podniků se 

HHI zvětší o dvojnásobek součinu jejich podílů (označuje se jako 

„delta“). 

HHI před spojením = a2 + b2 + c2   

HHI po spojení =  (a+b) 2 + c2 = a2 + b2 + c2 + 2ab = HHIpřed + 2ab = HHIpřed  

+ delta 

     Oba tyto ukazatele (tržní podíl a míra koncentrace) jsou používány 

k prvnímu hodnocení, zda je dáno podezření, že by mohlo dojít 

k zásadnímu narušení účinné hospodářské soutěže (SIEC). V Pokynech 

EU jsou stanoveny prahy, které vyvolávají podezření z možnosti narušení 

efektivní soutěže a tedy pokračování v řízení. Tyto prahy nicméně 

nemohou být brány jako právní domněnky o tom, že dané spojení je 

v rozporu s účinnou hospodářskou soutěží nebo ne. 

     Velké tržní podíly (více než 50%) mohou být důkazem existence 

dominantního postavení. Nicméně v některých případech stačí i podíly 

menší (kolem 40%). Spojení, u kterých vlivem omezeného tržního podílu 

nebude pravděpodobné zhoršení hospodářské soutěže, mohou být 
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prohlášena za slučitelná s vnitřním trhem. Jestliže po spojení nedosáhnou 

podniky ani 25%, dá se předpokládat, že neohrozí soutěž.48  

     Shora uvedené se však netýká posuzování fúzí analogicky podle 

článku 81 a 82, tedy jestliže je zde důvod předpokládat koluzivní 

chování. Tržní podíly tedy slouží jako první indikace vytvoření 

dominantního postavení (či posílení). Naopak index HHI umožňuje 

vlivem započítání i nezúčastněných podniků hodnocení nejen dominance, 

ale i možných ostatních negativních vlivů, hlavně tedy koordinovaných 

efektů. Pokyny EU stanoví, že HHI menší než 1000 pravděpodobně 

nevyvolá potřebu další analýzy. Ukazatel HHI od 1000 do 2000 bodů a 

delta menší než 250, nebo ukazatel HHI nad 2000 bodů a delta pod 150 

také ne, ovšem s výjimkou případu, kdy jsou splněny příkladmo 

vyjmenované podmínky (účasten je podnik, který potenciálně může 

vstoupit na trh, významný inovátor, maverick, jeden podnik má před 

spojením více než 50% nebo jsou konkurenti navzájem vlastnící část 

svých akcií nebo existují indikátory poukazující na koordinaci (koluzivní 

chování)). 

     Evropská komise po zhodnocení shora uvedených údajů, případně 

studiu dalších indikátorů rozhodne, zda nařídí podrobné řízení, či zda 

rozhodne o tom, že spojení nevzbuzuje pochyby o slučitelnosti se 

společným trhem. Výše uvedené strukturální ukazatele a domněnky 

neslučitelnosti spojení se společným trhem tedy nejsou těžištěm řízení 

před Komisí. Jsou jen odrazovým můstkem a jejich účelem je v zásadě 

pouze na základě rychlé a nenáročné analýzy ukončit řízení o spojeních, 

u nichž na první pohled neexistují důvody k obavám, že spojením dojde 

k významnému narušení účinné hospodářské soutěže. 

                                                 
48 Viz Pokyny EU a Faull a Nikpay, The EC Law of Competition, Oxford 

University Press, druhé vydání, 2007, str. 476. 



 

78 

 

4.2.7.3. Protisoutěžní efekty horizontálních spojení 

     Pokyny charakterizují dva hlavní protisoutěžní efekty spojení, a to 

tzv. koordinované (v ekonomické teorii tacit collusion) a nekoordinované 

(jednostranné) efekty (v ekonomické teorii unilateral effects). 

4.2.7.3.1. Nekoordinované efekty 

     O možných nekoordinovaných efektech spojení bylo z ekonomického 

hlediska podrobně pojednáno v části 3.2 této dizertační práce, na kterou 

tímto odkazuji. Níže v textu je obsažena analýza postupu Komise při 

hodnocení nekoordinovaných efektů spojení, která je obsažena zejména 

v Pokynech EU, ale na postup Komise při hodnocení spojení lze 

usuzovat rovněž z rozhodovací praxe Komise.  

    Při hodnocení hrozby vzniku nekoordinovaných efektů spojení se 

Komise zaměřuje na existenci jednotlivých faktorů, které mohou hovořit 

ve prospěch či neprospěch hrozby vzniku nekoordinovaných efektů. 

V Pokynech EU jsou příkladmo stanoveny faktory, které vedou 

k obavám z narušení účinné hospodářské soutěže.49  

• Prvním faktorem jsou velké tržní podíly spojovaných podniků. Čím 

větší jsou tržní podíly spojovaných podílů, tím větší je dle Pokynů 

EU tržní síla spojených podniků.  

• Druhým faktorem je vysoká míra substituce mezi produkty 

spojovaných podniků. Komise spolu s analýzou míry substituce 

uvádí, že vysoká marže před spojením zvyšuje pravděpodobnost 

vzniku nekoordinovaných efektů spojení, aniž by však blíže 

vysvětlovala důvody takového závěru. Tento závěr má dle 

ekonomické teorie své odůvodnění a je uplatňován i v USA (viz odst. 

3.3.3.4. níže, kde jsou rovněž blíže uvedeny důvody takového 

závěru). 

                                                 
49 Viz body 26. až 38 Pokynů EU. 
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Při zkoumání tohoto faktoru bude Komise dle Pokynů EU využívat 

zejména analýzy spotřebitelských preferencí, odhad křížových 

elasticit či míru záměny (diversion ratio – viz část 3.3.3.4. níže). 

Komise dále vezme v úvahu i to, zda může konkurence rychle 

reagovat a přizpůsobit výrobkovou řadu nové situaci (tzv. product 

repositioning). Možnost takového přizpůsobení výrobkové řady může 

mít vliv na rozhodnutí spojených podniků, zda zvýší ceny.  

• Třetím faktorem pak je omezená možnost zákazníků změnit 

dodavatele. Tím jsou odběratelé samozřejmě vázání na dodavatele a 

to činí zvýšení cen odběratelem ziskovým. Příčinou mohou být jak 

vysoké náklady na změnu dodavatele, tak omezené množství 

takových subjektů.  

• Čtvrtým faktorem zvyšujícím pravděpodobnost vzniku 

nekoordinovaného efektu je neschopnost konkurentů zvýšit zásoby 

(výrobu) při zvýšení ceny. Jestliže by totiž konkurenti na zvýšení cen 

zareagovali zvýšením produkce, přesunula by se poptávka na ně a 

negativní důsledek fúze by tak byl zeslaben. Nemožnost zvýšit 

produkci či zásoby existuje dle bodu 34. Pokynů EU zejména tam, 

kde je drahá expanze výroby nebo kde existují omezení kapacit.  

• Pátým faktorem je schopnost spojeného podniku účinně zabránit 

expanzi konkurentů. Jde vlastně o podobný případ jako je uveden ve 

čtvrtém bodě. Komise tak bere v úvahu např. to, zda spojené podniky 

mají kontrolu nebo vliv na dodávky vstupů konkurentům nebo na 

distribuci výrobků, zda disponují potřebnými patenty nebo jinými 

právy duševního vlastnictví.50 

• Šestým a posledním faktorem pak je skutečnost, že spojení vede k 

eliminaci nebezpečného konkurenta. Pokyny EU totiž uznávají, že 

                                                 
50 Tato argumentace byla akceptována i ze strany Soudu první instance 

(viz např. případ T-221/95, Endemol v. Komise nebo T-22/97 Kesko v. 

Komise). 



 

80 

v některých případech nemusí tržní podíly jednotlivých podniků 

odpovídat konkurenční síle jednotlivých podniků. Jedním 

z ekonomických důvodů spojení může v takových případech být 

snaha jednoho silného podniku nakoupit malý podnik, který kupující 

podnik ohrožuje. Tímto spojením dochází ke snížení míry 

konkurence na trhu ve větší míře, než naznačují tržní podíly 

spojujících se podniků. Takovými skupovanými podniky často bývají 

podniky zaměřující se na výzkum a technologie. 

     V tuto chvíli bych ještě rád upozornil na důležitou skutečnost. 

V návrhu Nařízení totiž Komise rozdělovala nekoordinované efekty na 

tzv. „paramount  market position“ (suverénní tržní pozice) a „jiné formy 

nekoluzivních oligopolů“. Přitom stanovila, že paramount market 

positions mohou být způsobeny obzvláště efektivní výrobou či distribucí. 

Komise takovou situaci považovala za nežádoucí, zatímco v USA je 

považována za model úspěšného podnikání. Tento rozpor v přístupu lze 

nejlépe pozorovat na případu Honeywell/General Electric. Toto 

navrhované znění však bylo nakonec změněno a nezbývá než doufat, že 

se evropský přístup změní. K optimismu může pomoci i skutečnost, že 

Komise už zvýšení efektivnosti spojených podniků nebere jako jeden 

z protisoutěžních efektů, ale naopak jako obranu podniku, která může 

vyvážit ostatní protisoutěžní efekty spojení (efficiency defence). Tímto 

krokem dochází k výraznému přiblížení evropského a amerického 

posuzování spojení. 

4.2.7.3.2. Koordinované efekty 

     O možných koordinovaných efektech spojení bylo z ekonomického 

hlediska podrobně pojednáno v části 3.1. této dizertační práce, na kterou 

tímto odkazuji. Pokyny EU ve svých bodech 39. až 60 obsahují  pravidla, 

kterými se Komise řídí při posuzování hrozby vzniku koordinovaných 
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efektů.51 Podmínky umožňující shledat hrozbu vzniku koordinovaných 

efektů uvedené v Pokynech EU v podstatě přebírají podmínky stanovené 

ze strany ESD v případu Airtours v. Komise uvedeném výše.  

     Při hodnocení pak Komise bere v úvahu všechny informace o 

relevantním trhu, a to jak strukturu trhu, tak chování podniků v minulosti. 

Důvodem k zamítnutí spojení by vždy měla být skutečnost, že dotčeným 

podnikem je maverick, čili podnik, který svým konkurenčním chováním 

brání vzniku koluze mezi předními podniky odvětví. 

     Ustanovení čl. 40 Pokynů EU vyjmenovává tři nutné podmínky 

hrozby vzniku koordinovaných efektů, kterými jsou (i) schopnost 

monitorování dodržování koordinovaného chování ze strany konkurentů, 

(ii) existence přesvědčivého odvetného mechanismu, který bude 

aktivován po zjištění, že se určitý podnik odchýlil od koordinovaného 

chování, a (iii) reakce spotřebitelů, soutěžitelů neúčastných na koordinaci 

nebo potenciální konkurence není s to zabránit koordinovaným efektům.  

Ad (i) Monitorování dodržování koordinovaného chování 

Předpokladem splnění této podmínky je skutečnost, že existuje shoda na 

podmínkách koordinace a zároveň že je trh dostatečně přehledný, aby 

bylo možno zjistit případné odchýlení se od podmínek koordinace ze 

strany konkurentů. 

     Shoda na podmínkách koordinace a dlouhodobé dodržování takové 

koordinace je pravděpodobnější tam, kde je stálé konkurenční prostředí a 

čím méně komplexní je trh (málo volatilní poptávka, řídké či žádné 

vstupy do odvětví, malý vnitřní růst, neinovační trhy), kde jsou zákazníci 

lehce charakterizovatelní a kde mají podniky symetrické tržní podíly. Na 

možnost koordinace soutěžního chování poukazuje i systém stanovení 

                                                 
51 Bod 39. Pokynů EU definuje koordinované efekty jako „koordinování 

jednání podniků a zvýšení cen, aniž by dokonce bylo nutno uzavírat 

dohodu nebo se uchylovat k jednání ve vzájemné shodě ve smyslu čl. 81 

Smlouvy o EHS“. 
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cen podniku různým zákazníkům odvozeným z jedné základní ceny 

různými slevami atd. Tento systém totiž umožňuje paralelní pohyb všech 

cen, které jsou tedy velmi dobře monitorovatelné. 

     Možnost zjistit v relativně krátké době, že se konkurent odchýlil od 

dohody, je jednou z nutných podmínek hrozby vzniku koordinovaných 

efektů. Pokud by se totiž konkurenti mohli odchýlit od podmínek 

koordinace bez zjištění tohoto nedodržení podmínek koordinace, pak by 

pro ně nedodržení podmínek koordinace bylo ziskové a koordinace by 

nebyla dlouhodobě udržitelná. 

     Zjištění nedodržení podmínek koordinace ze strany konkurence je dle 

Pokynů EU obtížné zejména na nestálých trzích nebo trzích s velkým 

počtem podniků. I na těchto trzích, kde by obecně nebyla možná 

koordinace, však mohou určité praktiky (např. výměna informací pomocí 

asociací, dobrovolné publikace a jiné zveřejňování údajů relevantních 

pro koordinaci chování) podle Pokynů EU umožňovat monitorování 

dodržení podmínek koordinace. 

 Ad (ii) Odvetný mechanismus 

    Jak již bylo uvedené v ekonomickém úvodu, je pro jednotlivé podniky 

během období koordinace ziskovější nedodržet podmínky koordinace, 

pokud očekávané zisky z nedodržení podmínek převýší zisky při 

koordinovaném chování. K takovému stavu dojde v případě, že nebude 

existovat dostatečný a včasný mechanismus, který bude mít za následek 

snížení zisku podniku nedodržující podmínky koordinace.  

    Pokyny EU zdůrazňují, že příslušný odvetný mechanismus musí být 

včasný, protože čím později je aktivován, tím větší zisky mezitím podnik 

nedodržující podmínky koordinace dosahuje, a tím větší jsou jeho 

pohnutky nedodržet podmínky koordinace. Tak tomu dle Pokynů EU 

může být zejména na trzích s občasnými a velkými objednávkami 

(zakázkami). Dle Pokynů EU nicméně tento odvetný mechanismus 

nemusí nastat na příslušném trhu, ale může nastat i na jiných trzích, na 

kterých se příslušné podniky setkávají. 
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Ad (iii) Reakce spotřebitelů, potenciálních konkurentů a konkurentů 

mimo kordinaci 

Reakce třetích subjektů (konkurentů, zákazníků) nesmí být s to ohrozit 

realizaci abnormálních zisků při zachování koluze. Pokyny EU v tomto 

ohledu blíže nerozvádí, v jakých případech je zvýšená pravděpodobnost 

takové reakce, jediným případem je trh, kde jsou podniky neúčastnící se 

koordinace schopni nahradit snížení produkce ze strany koordinujících 

soutěžitelů. 

4.2.7.3.3. Spojení s potencionálním konkurentem 

     Komise dále v čl. 58. až 60 Pokynů EU oznamuje, jak se bude chovat 

ke spojením, jejichž účastníkem je podnik aktivní na relevantním trhu a 

potenciální konkurent, který se na tento trh teprve vstoupit chystá. Na 

rozdíl od spojení účastníků aktivních na příslušném trhu, nedochází 

v případě spojení s potencionálním konkurentem ke zvýšení tržního 

podílu spojovaných podniků, zvýšení HHI, nicméně toto spojení i tak 

hrozí zásadně narušit účinnou hospodářskou soutěž ve srovnání se 

situací, kdyby došlo ke vstupu takového potenciálního konkurenta na 

relevantní trh.  Musí však být splněny následující dvě podmínky.  

• Za prvé, potenciální konkurent již musí vykonávat určitý negativní 

(donucovací) vliv na druhý podnik nebo alespoň zde musí existovat 

vysoká pravděpodobnost, že by se stal efektivním konkurentem.  

• Za druhé, nesmí existovat větší množství ostatních potenciálních 

konkurentů, kteří by mohli vykonávat takový účinný konkurenční 

tlak. Jestliže by totiž takoví potenciální konkurenti existovali, měl by 

jejich vstup pozitivní účinky na soutěž na relevantním trhu a spojení 

podniku činného na trhu s potenciálním konkurentem by 

nevzbuzovalo obavy ze zásadního narušení hospodářské soutěže, 

jelikož by pravděpodobný, včasný a produkčně dostatečný vstup 

ostatních potenciálních konkurentů znovu nastolil účinnou 

konkurenci.  
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Protože Pokyny nejsou právně závazné, musí takový postup Komise 

dovolovat Nařízení – takové spojení tedy musí hrozit zásadním 

narušením účinné hospodářské soutěže. Hospodářskou soutěž lze dle 

mého názoru definovat jako proces, kdy spolu přichází na trhu do 

kontaktu soutěžitelé s cílem prodat svoji produkci. Jestliže tedy 

potenciální konkurent už vykonává tlak na ostatní konkurenty s cílem 

prodat svoji (budoucí) produkci, je dle mého názoru jednoznačně účasten 

hospodářské soutěže a takové spojení může narušit účinnou 

hospodářskou soutěž.  

4.2.7.3.4. Zvýšení tržní síly umožňující nižší nákupní ceny vstupů  

     Při hodnocení účinků spojení na relevantní trh Komise ještě dle čl. 61. 

až 63 Pokynů EU může zhodnotit, nakolik se zvýší kupní síla spojeného 

podniku. Za určitých okolností by totiž mohlo být pro spojený podnik 

ziskové snížit poptávané množství, a tím dosáhnout nižší ceny. To může 

vést ke snížení produkce a tím k újmě spotřebitelů. Podle Pokynů EU 

může takový podnik svoji tržní a kupní sílu zneužít k vypuzení ostatních 

konkurentů z trhu.52  

    Za jiných okolností však taková situace může vést ke snížení nákladů 

na pořízení vstupů, čímž nedochází ke snížení produkce na relevantním 

trhu, ale naopak může vést i k přenesení výhod na spotřebitele ve formě 

nižších cen.  

4.2.7.3.5. Kupní síla vyrovnávající tržní sílu spojeného podniku 
(Countervailing buying power) 

     Jedním z faktorů, které snižují riziko omezení soutěže, je silná kupní 

síla zákazníků (odběratelů). Takovou kupní sílou rozumíme schopnost 

vyjednat dobré nákupní podmínky vzhledem ke své důležitosti coby 

odběratele a možnosti přejít k jinému dodavateli. Proto je při hodnocení 

spojení zapotřebí vzít na vědomí strukturu odběratelského trhu. Zároveň 

                                                 
52 Tato argumentace byla akceptována ze strany soudů EU např. v 

případu T-22/97 Kesko v. Komise. 
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je však třeba připustit možnost, že taková možnost může být po spojení 

omezena, respektive vyloučena nebo taková kupní síla může znamenat 

jen ochranu části subjektů na odběratelském trhu, zatímco ostatní, slabší, 

nebudou moci nijak reagovat na případné zvýšení cen. 

4.2.7.3.6. Vstup na trh (Entry) 

     Jestliže jde o trh, kde jsou nízké či žádné bariéry vstupu, zpravidla 

nebude mít spojení  za následek narušení hospodářské soutěže, neboť při 

potenciálním zvýšení cen by na trh vstoupily jiné podniky a tím by se 

cena dostala opět na původní úroveň. Aby však spojení nevzbuzovalo 

obavy, musí být splněny následující podmínky. Takový vstup musí být 

pravděpodobný, tzn. musí být dostatečně ziskový, jestliže vezmeme 

v úvahu zvýšení produkce na trhu vlivem vstupu a reakci ostatních 

konkurentů. Současně takový vstup musí být kvantitavně dostatečný, aby 

byl schopen snížit ceny. Do celkové ziskovosti je třeba započítat i riziko 

neúspěchu, které je přímo úměrné fixním nákladům. Takové náklady 

závisí na bariérách vstupu. Ziskovost vstupu samozřejmě zvyšuje 

očekávaná expanze trhu. Vstup zároveň musí být včasný, aby byl 

schopen odvrátit negativní důsledky zvětšení tržní síly. Pokyny udávají 

horní limit dvou let, nicméně délka bude záviset na konkrétním typu trhu. 

Vstup zároveň musí být dostatečný, aby vyrovnal negativní dopady 

zhoršení konkurenčního prostředí. 

4.2.7.3.7. Zvýšení efektivity (Efficiencies) 

     Část sedmá Pokynů uznává, že v některých případech mohou být 

spojení v souladu s požadavky dynamické soutěže a zvětšující se 

konkurenceschopnosti, a tím zvyšovat životní úroveň ES. Zvýšení 

efektivnosti může vyrovnat nebo dokonce překonat negativní důsledky 

spojení. Komise hodnotí veškeré faktory, i tvrzená zvýšení efektivnosti 

při posuzování spojení podle čl. 2(3) Nařízení. Nicméně tyto pozitivní 

faktory musí zvýhodňovat spotřebitele, být specifické (tzn. musí 

existovat příčinná souvislost mezi spojením a zvýšením efektivity) a být 

ověřitelné. 
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     Při posuzování těchto otázek je nutné zajistit, že Komise při 

případném negativním rozhodnutí vzala v úvahu všechny podmínky pro 

určení, zda se jedná o zvýšení efektivity, či nikoliv. Zvýšením efektivity 

se přitom dle bodu 78 Pokynů rozumí takové efektivity (úspory), které 

jsou (i) ve prospěch spotřebitelů, (ii) vznikly výhradně v důsledku 

realizace spojení a (iii) jsou ze strany Komise ověřitelné. 

Ad (i) zvýšení efektivity musí být ve prospěch spotřebitelů 

     Tento požadavek odráží rozhodnutí zákonodárce o volbě tzv. 

spotřebitelského standardu (pro účely určení, zda dochází ke zvýšení 

efektivity či nikoliv. Spotřebitelský standard byl přitom několikrát ze 

strany odborné veřejnosti kritizován, protože tento standard umožňuje 

rozhodnout o nepovolení fúze v případech, kdy příslušná efektivita je ve 

prospěch společnosti jako celku, a nikoliv ve prospěch spotřebitelů 

samotných.53  

Podle Pokynů musí být zvýšení efektivity včasné a podstatné, aby 

příslušná činnost byla považována za jsoucí ve prospěch spotřebitele. 

Zefektivnění jsou často dlouhodobou záležitostí, navíc v čase roste 

nejistota, zda bude opravdu dosaženo snížení nákladů. Proto Komise 

upozorňuje, že čím pozdější je realizace výhod z menších nákladů, tím 

menší zřetel na ně bude brát. Ve vztahu k včasnosti dosud nebyl stanoven 

jednoznačný časový rámec a včasnost tedy bude nutno posuzovat případ 

od případu, přičemž by mělo být zejména přihlédnuto k časovému 

okamžiku případného vzniku protisoutěžních efektů.  

     Pokyny nestanoví výčet typů snížení nákladů v důsledku zvýšení 

efektivity, jediným termínem v Pokynech je „snížení nákladů a jiné 

výhody pro spotřebitele“. Takový přístup je správný, neboť není zcela 

dobře možné stanovit všechny možné typy. O různých typech, které 

definuje ekonomická teorie, bylo pojednáno v předchozím textu. Pokyny 

                                                 
53 Viz Hanne Iversen: The Efficiency Defence in EC Merger Control, 

European Compeetition Law Review, 2010, vydání 9.,  str. 371. 
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pouze stanoví, že snížení nákladů způsobené pouze snížením produkce, 

jakožto negativním efektem spojení, nemůže být považováno za 

zvýhodňující pro spotřebitele. 

     Zvýšení efektivity musí být zároveň tak velké, aby eliminovalo 

případné protisoutěžní efekty. Čím vyšší tedy jsou případné protisoutěžní 

účinky spojení, tím významnější budou muset být zvýšení efektivity. Ve 

vztahu ke sníženým nákladům je přitom v Pokynech konstatováno, že 

snížení variabilních nákladů má za následek větší pravděpodobnost 

snížení cen výrobků nebo snížení nákladů fixních, a proto se Komise 

zaměří zejména na zvýšení efektivity vyvolané v důsledku snížení 

variabilních nákladů.  

     V tomto ohledu je nutno podotknout, že zvýšení efektivity nemusí 

vést pouze ke snížení cen, ale rovněž ke zvýšení inovací nebo zvětšení 

výběru příslušných výrobků.  

Příčinná souvislost mezi spojením a zvýšením efektivity 

     Podle odst. 85 Pokynů bude Komise brát v úvahu pouze ta zvýšení 

efektivity, která vznikají v příčinné souvislosti se spojením a jichž nelze 

dosáhnout jiným způsobem, který je realistický a dosažitelný. V tomto 

ohledu je nicméně nutno souhlasit s názorem vyjádřeným v D.A. Yao, 

T.N. Dahdouh: Information Problems in Merger Decision Making and 

Their Impact on Development of an Efficiency Defence, Antitrust Law 

Journal (1993) 62, že je obtížné kvantifikovat a prokázat existenci 

zvýšení efektivity a ještě více obtížné prokázat, že spojení je jediným 

způsobem, jak takového zvýšení efektivity dosáhnout. V důsledku této 

skutečnosti nelze vyloučit, že při posuzování zvýšení efektivity Komise 

nezohlední pro nedostatek důkazů zvýšení efektivity, která by 

zohledněna být měla, což může mít za následek zákaz spojení, která 

mohou zvyšovat konkurenci. Proto Fackelmann navrhuje, aby porovnání 

výsledku spojení a jiné varianty nevedl v závěr o tom, že neexistuje 

příčinná souvislost mezi spojením a zvýšením efektivity, ledaže by 
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spojení bylo zjevně nevýhodné ve srovnání s příslušnou variantou.54 Ve 

vztahu k určení, jaká je současná výkladová praxe Komise týkající se 

posuzování příčinné souvislosti, lze vyjít z analýzy provedené Iversenem. 

Podlé této analýzy se Komise ve svých rozhodnutích vyjadřuje k otázce 

příčinné souvislosti pouze ve výjimečných případech. Jedním z nich byl i 

případ COMP/M.4000 – Inco/Falconbridge z roku 2006, kdy Komise 

uzavřela, že zvýšení efektivity jsou kvantifikovaná a pravděpodobná, 

nicméně není dána příčinná souvislost. Komise konkrétně uvedla, že 

„vznik … společně kontrolovaného podniku, který je méně protisoutěžní 

alternativou než fúze mezi stranami, by dovolil stranám realizovat mnoho 

z potencionálu synergií“. V tomto ohledu je nutno si povšimnout, že 

alternativa, kterou v daném případě hodnotila komise, byl zřejmě rovněž 

spojením, i když méně protisoutěžním.55 S ohledem na shora uvedené 

rozhodnutí Komise pak byla vznesena otázka, zda k závěru o neexistenci 

příčinné souvislosti postačí, pokud pouze část zvýšení efektivity může 

být dosažena jiným způsobem (viz „mnoho z potenciálu synergií“). Na 

základě rozhodnutí Komise COMP/M.4854 – TomTom/TeleAtlas z roku 

2008 se lze domnívat, že nikoliv, když Komise v daném případě 

uzavřela, že zvýšení efektivity je v příčinné souvislosti se spojením, 

ačkoliv některé prvky zvýšení efektivity bylo možno realizovat i 

prostřednictvím klasického závazkového smluvního vztahu. Iversen 

nicméně doplňuje, že tyto závěry nemusí platit v případě, že spojení bude 

jinak mít protisoutěžní účinky – ve shora uvedeném případě totiž Komise 

uzavřela, že spojení nemá protisoutěžní účinky. 

Ověřitelnost 

                                                 
54 Viz Fackelmann, Efficiency Considerations in EC Merger Control, 

2006. 
55 Spojením je vytvoření společně kontrolovaného podniku, který plní 

všechny funkce hospodářské jednotky. 
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     Poslední podmínkou pro zohlednění zvýšení efektivity je jejich 

ověřitelnost. Podle odst. 86 Pokynů musí být zvýšení efektivity 

odůvodněné a kvantifikovatelné, a pokud nejsou k dispozici data 

umožňující přesnou kvantifikovatelnou analýzu, musí být možné 

předvídat jasně identifikovatelný pozitivní dopad na spotřebitele, nikoliv 

pouze marginální. Navíc, na spojujících se podnicích leží důkazní 

břemeno ohledně splnění všech podmínek umožňujících zohlednění 

zvýšení efektivity, včetně jejich přesného vyčíslení. 

     Mnohá právní teorie v tomto ohledu upozorňuje, že tyto skutečnosti 

mohou vést k chybě, že budou zakázána spojení, která mají prosoutěžní 

důsledky.56 Dle mého názoru sice může být tento názor pravdivý, 

nicméně dosud nebyl vyvinut lepší způsob posuzování zvýšení efektivity. 

Tento opatrný přístup ze strany soutěžních orgánů je nutno hodnotit 

pozitivně i ve světle empirických studií (viz níže), které prokazují, že 

pouze v důsledku relativně malé části spojení došlo ke zvýšením 

efektivity. 

     V souvislosti s problematikou zvýšení efektivity lze uvést, že před 

rokem 2004 Komise v některých případech zvýšení efektivita 

nepovažovala za skutečnost, která může vést k prosoutěžním účinkům, 

ale naopak jako skutečnost, která může mít za následek protisoutěžní 

účinky.57 V tomto ohledu však lze uvést, že tento přístup již Komise 

nezastává od roku 2004, kdy došlo k podstatné změně koncepce 

posuzování spojení. 

4.2.7.3.8. Upadající podnik (Failing firm defence) 

     Spojení, které by mohlo být prohlášeno za neslučitelné s vnitřním 

trhem, přesto může být povoleno, jestliže by v případě nerealizace 

spojení byla soutěž narušena ještě vážnějším způsobem. Upadajícím 

podnikem je třeba rozumět podnik, který má finanční problémy a kvůli 

                                                 
56 Iversen, str. 374. 
57 Viz např. odst. 30 případu IV/M.050 AT&T/NCR. 
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nim by byl v blízké budoucnosti vypuzen z trhu. Nemusí být v úpadku, 

nemusí na něj být prohlášen konkurz. Dalším požadavkem pro použití 

tohoto institutu je neexistence jiného řešení, které by narušilo soutěž 

v menším rozsahu (např. strategická aliance, finanční injekce…). A 

poslední nutnou podmínkou je, že by aktiva takového upadajícího 

podniku opustila trh, tedy že by nikdo nepokračoval v činnosti. Důvodem 

vytvoření takového institutu je možnost, že skončením existence podniku 

a vlastně ztrátou jeho výrobních kapacit může být soutěž narušena 

podstatněji, než když dojde ke sloučení podniků. Příkladem může být trh, 

v němž soutěží tři silní a velcí výrobci a jeden menší maverick či podnik 

zaměřený na výzkum. Kdyby jeden z těch tří podniků odešel z trhu, silný 

duopol s malým maverickem by mohl ohrozit soutěž více, než když se 

maverick spojí s uvedeným podnikem. Jeho orientace na výzkum a díky 

spojení přístup k výrobním kapacitám z něho může udělat významnou 

hospodářskou sílu a hnací motor rozvoje odvětví. Na druhou stranu může 

přinést obavy z možnosti koluzivního chování. Proto je třeba i v tomto 

případě zkoumat podmínky případ od případu. Začlenění tohoto 

„obranného prvku“ do hodnocení spojení je dalším významným krokem 

a současně přiblížením se k úpravě USA. Nicméně vzhledem 

k dosavadní praxi Komise (před novým Nařízením) bude třeba ještě 

počkat, zda bude aplikovat tuto obranu i ve prospěch „upadající divize“. 

Na nevhodnost dosavadního rozhodování upozorňuje Vöckler. 

4.2.7.4. Protisoutěžní efekty nehorizontálních spojení 

     Účinky nehorizontálních spojení na účinnou hospodářskou soutěž se 

významně liší od shora popsaných účinků horizontálních spojení na 

účinnou hospodářskou soutěž. Respektujíc tuto skutečnost vydal Komise 

Pokyny o hodnocení nehorizontálních spojení (OJ C 265, 18.10. 2008), 

která objasňují postup Komise při posuzování vertikálních a 

konglomerátních spojení.  Podrobný popis hodnocení vertikálních a 
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konglomerátních spojení přesahuje svým rozsahem předmět této 

dizertační práce. 
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5. Právní úprava spojování v právních 
předpisech České republiky 

5.1. Úvod  

     Zásadním pramenem práva v oblasti spojování soutěžitelů v České 

republice je zákon č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže (dále 

jen „ZOHS“). Kromě ZOHS existují ještě prováděcí předpisy, např. 

Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 368/2001 Sb., 

kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení 

soutěžitelů. Vedle závazných právních předpisů ještě Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže vydává nezávislá oznámení, která jsou dostupná na 

stránkách úřadu www.compet.cz.  

     Úprava spojování soutěžitelů v právních předpisech České republiky 

je významně inspirována ustanoveními evropského práva o spojování 

podniků. Zejména úprava „hmotněprávní“, čili zejména ustanovení na 

jaké osoby se vztahuje povinnost notifikace, jaká spojení podléhají 

povolení a úprava substantivního testu si jednoznačně vzala za vzor 

evropskou úpravu. Níže v textu podrobně analyzuji, v jakých ohledech se 

česká úprava liší od úpravy evropské. 

     Záměr zákonodárce, aby česká úprava byla co nejbližší té evropské 

plyne zejména z povahy změn a důvodových zpráv. Ani aplikační praxe 

nezůstává v tomto trendu pozadu a Úřad na ochranu hospodářské soutěže 

se ve svých rozhodnutích nechává inspirovat aplikační praxí Evropské 

Unie a v mnoha svých rozhodnutích na evropskou aplikační praxi 

odkazuje. 

     Ze všech těchto důvodů mnoho autorů dovozuje aplikační pravidlo 

vykládat ZOHS v souladu s evropskou úpravou a praxí (pokud nejsou na 

úrovni právních předpisů rozdíly v jejich znění odůvodňující závěr o 

odlišnosti české a evropské právní úpravy). S tímto názorem nezbývá než 

souhlasit, nicméně je nutno konstatovat, že aplikační metoda teleologická 

je co do své „síly“ slabší, než např. metoda gramatická a systematická. 
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Dle mého názoru tedy lze do určité míry ZOHS vykládat v souladu 

s evropskou úpravou, nicméně takový výklad musí mít určité meze a 

nelze zcela automaticky argumentovat evropskou úpravou, zejména 

vzhledem k tomu, že oba právní předpisy mají jiný rozsah působnosti.  

Ačkoliv je v praxi ZOHS ze strany Úřadu vykládán konformně s 

evropskou úpravou, je třeba si uvědomit, že eurokonformní výklad je z 

důvodu rozdílné působnosti obou právních předpisů (ZOHS a Nařízení o 

kontrole spojování) pouze fakultativní. Podobné závěry platí i o ostatních 

dokumentech či předpisech Komise, např. o četných oznámeních a 

pokynech s tím, že vzhledem k jejich právní nezávaznosti je 

pravděpodobnost jejich pravidelného podpůrného užívání v českém 

právním řádu ještě menší. 

5.2. Pojem spojení soutěžitelů  

     Pojem „spojení soutěžitelů“ je v českém právním řádu upraven 

v ustanovení § 12 ZOHS. Je to pojem zásadní, avšak z důvodu 

komplikovaného a formalistického přístupu zákonodárce zejména 

k pojmu soutěžitel, podnik apod. je úprava oproti té evropské relativně 

komplikovaná. K vymezení pojmu soutěžitel a podnik dle české právní 

úpravy viz čl. 2.2. a 2.3 této disertační práce shora. 

     Pojem spojení je evropskou právní úpravou a některými komentátory 

vykládán jako trvalá či dlouhodobá změna kontroly, na základě které 

dochází ke spojení ekonomických aktivit ekonomických jednotek.58 

Základními pojmy této definice jsou tedy pojmy kontrola a ekonomická 

jednotka (v názvosloví evropské legislativy podnik). Obdobně stanoví 

bod 20 preambule nařízení o kontrole spojování podniků, podle něhož 

jsou spojením „operace přinášející trvalou změnu v kontrole dotčených 

podniků a tím i ve struktuře trhu“. Shora uvedené funkční vymezení 

                                                 
58 Viz Jindřiška Munková, Jiří Kindl Zákon o ochraně hospodářské 

soutěže (EKZ), 2. vydání, Praha 2009. 
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pojmu spojení nebylo ze strany zákonodárce akceptováno a zákonodárce 

zvolil pro vymezení pojmu spojení soutěžitelů pozitivní výčet různých 

transakcí, které mají povahu spojení soutěžitelů (ustanovení § 12 odst. 1 

až odst. 7 ZOHS), v kombinaci s negativním výčtem transakcí, které 

naopak za spojení podniků považována nejsou (ustanovení § 12 odst. 8 a 

9 ZOHS).  

5.2.1. Fúze dvou nebo více na trhu dříve samostatně 
působících soutěžitelů 

     Podle ustanovení § 12 odst. 1 ZOHS dochází ke spojení fúzi dvou 

nebo více na trhu dříve samostatně působících soutěžitelů. Pojem fúze je 

definován v § 61 s 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 

společností a družstev, v platném znění (dále jen „zákon o přeměnách“) 

následovně:  

     Podle § 61 zákona o přeměnách „Fúzí sloučením dochází k zániku 

společnosti nebo družstva nebo více společností nebo družstev a 

přechodu jmění zanikající společnosti nebo družstva na nástupnickou 

společnost nebo družstvo; nástupnická společnost nebo družstvo vstupuje 

do právního postavení zanikající společnosti nebo družstva, nestanoví-li 

zvláštní zákon něco jiného. Za fúzi sloučením se též považuje, jestliže se 

slučuje zanikající akciová společnost nebo společnost s ručením 

omezeným s nástupnickou akciovou společností nebo společností s 

ručením omezeným, která je jejím jediným společníkem“.  

     Podle § 62 zákona o přeměnách „Fúzí splynutím dochází k zániku 

dvou nebo více společností nebo družstev a přechodu jejich jmění na 

splynutím vzniklou nástupnickou společnost nebo družstvo; nástupnická 

společnost nebo družstvo vstupuje do právního postavení zanikajících 

společností nebo družstev, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného“. 

     Podle mého názoru nelze zařadit pod tento odstavec i operaci, při níž 

dojde k tzv. faktické fúzi, tj. operaci, kdy vzniká jednotné stálé 

hospodářské řízení jednoho soutěžitele soutěžitelem jiným, aniž by došlo 



 

95 

k formální korporátní změně splňující podmínky fúze stanovené 

zákonem o přeměnách.59 Dovozuji tak právě z faktu, že při fúzi dochází 

k zániku obchodní společnosti z právního hlediska, nikoliv 

ekonomického či soutěžního. Faktickou fúzi lze dle mého názoru 

klasifikovat jako změnu kontroly nad kontrolovaným soutěžitelem ve 

smyslu § 12 odst. 3 ZOHS. Dle mého názoru je shora uvedený 

formalističtější výklad správný, a to s ohledem na formalistický výčet 

případů, které ustanovení § 12 ZOHS prohlašuje za spojení. Pokud by 

převážil flexibilní funkční přístup zastávaný částí právní teorie a praxe, 

došlo by tím dle mého názoru k negaci zákonodárcem zvoleného 

způsobu vymezení spojení, které primárně není definováno trvalou 

změnou kontroly, ale v případě § 12 odst. 1 ZOHS fúzí dvou či více dříve 

samostatných soutěžitelů. 

     V tomto ohledu je nicméně nutno podotknout, že Úřad ve svém 

Oznámení o konceptu spojení soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně 

hospodářské soutěže, odst. 9 tzv. faktickou fúzi podřadil právě pod 

spojení podle § 12 odst. 1 ZOHS.60 Tento svůj názor nicméně Úřad 

podrobně neodůvodnil, pouze uvedl, že „p ředpokladem pro určení, zda 

by se jednalo o vytvoření společné hospodářské jednotky, je existence 

stálého a jednotného vedení. Jinými významnými faktory jsou například 

vnitřní vyrovnávání zisků a ztrát mezi jednotlivými společnostmi v rámci 

skupiny a jejich společná odpovědnost navenek. …“.  

     Vzhledem k tomu, že ZOHS používá výraz fúze soutěžitelů (nikoliv 

pouze obchodních společností), lze dle mého názoru z tohoto ustanovení 

dovodit, že se jedná i o operace, při kterých fúzují i jiné subjekty než 

obchodní společnosti či družstva, jsou-li soutěžiteli. Fúzi mezi českými a 

                                                 
59 Viz odst. 9 oznámení o konceptu spojení soutěžitelů ve smyslu zákona 

o ochraně hospodářské soutěže. 
60 Viz www.compet.cz. 
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zahraničními soutěžiteli přitom umožňuje zákon o přeměnách. Totožné 

závěry v tomto ohledu dovozuje i dostupná teorie a praxe.61  

     Podle § 180 zákona o přeměnách se přeshraniční fúzí „pro účely 

tohoto zákona rozumí fúze a) jedné nebo více českých společností nebo 

družstev s jednou zahraniční právnickou osobou nebo více zahraničními 

právnickými osobami, nebo b) mezi zahraničními právnickými osobami, 

pokud projekt fúze předpokládá, že nástupnická společnost nebo družstvo 

bude mít sídlo na území České republiky“. Podle § 181 zákona o 

přeměnách se „pro účely právní úpravy přeshraničních fúzí rozumí a) 

českou zúčastněnou, zanikající nebo nástupnickou korporací společnost s 

ručením omezeným, akciová společnost nebo družstvo, b) zahraniční 

zúčastněnou, zanikající nebo nástupnickou korporací společnost nebo 

družstvo, která má právní subjektivitu a vlastní majetek, řídí se právním 

řádem jiného členského státu než České republiky a může se v souladu s 

požadavky práva Evropské unie podle právních předpisů členského státu, 

jehož právním řádem se řídí, zúčastnit přeshraniční fúze, c) korporací 

česká a zahraniční zúčastněná, zanikající nebo nástupnická korporace“. 

     Podle § 181 zákona o přeměnách „p řeshraniční fúze jsou možné 

pouze mezi korporacemi takových právních forem, které se mohou 

účastnit fúze podle vnitrostátního práva členských států, kterým se řídí 

jejich vnitřní poměry“ . 

                                                 
61 Viz např. Jindřiška Munková, Jiří Kindl Zákon o ochraně hospodářské 

soutěže (EKZ), 2. vydání, Praha 2009, str. 146, dle nichž „za spojení 

soutěžitelů je možno považovat (vnitrostátní i přeshraniční) fúze 

(sloučení nebo splynutí) nejen obchodních společností či družstev, ale 

jakýchkoliv českých či zahraničních entit, u kterých právní úprava 

transakci takového typu připouští“. Obdobně viz rovněž Oznámení 

Úřadu o konceptu spojení soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně 

hospodářské soutěže. 
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     Specifickým problémem je rozdělení sloučením. Rozdělení sloučením 

zákon o přeměnách výslovně neoznačuje jako kombinaci rozdělení jedné 

společnosti a následné sloučení alespoň jedné rozdělené společnosti se 

společností jinou. Fakticky se však o takový postup jedná a zákon o 

přeměnách při rozdělení sloučením často výslovně odkazuje na 

jednotlivá ustanovení o fúzích a sloučeních. Proto je dle mého názoru i 

rozdělení sloučením nutno považovat za spojení ve smyslu § 12 odst. 1 

ZOHS, protože se v podstatě jedná o fúzi jednoho z rozdělených 

soutěžitelů se soutěžitelem jiným.62 

5.2.2. Nabytí podniku nebo jeho části 

     Ustanovení § 12 odst. 2 ZOHS označuje za spojení nabytí podniku 

jiného soutěžitele nebo jeho části smlouvou, na základě dražby nebo 

jiným způsobem. Podnikem se zde rozumí podnik ve smyslu § 5 

obchodního zákoníku, který byl podrobně analyzován v čl. 2.2 této 

dizertační práce shora.  

     Toto ustanovení původně za spojení označovalo pouze nabytí podniku 

nebo jeho podstatné části smlouvou o převodu podniku. Postupnými 

novelizacemi nicméně dochází k rozšiřování tohoto ustanovení, když 

v současné době příslušné ustanovení zahrnuje i nabytí podniku jinými 

způsoby než smlouvou o prodeji podniku. Podstatným rozšířením daného 

ustanovení je rovněž definice části podniku ve smyslu § 12 odst. 2 

ZOHS, která je podstatně širší než definice pojmu část podniku tvořící 

samostatnou organizační složku, která může být předmětem převodu ve 
                                                 
62 Odlišný názor v tomto ohledu zastává např. Raus, str. 211, když uvádí, 

že „po novele … mohou být rozdělení společností sloučením 

s nástupnickými společnostmi či rozdělení zanikající společnosti, které se 

uskuteční kombinací založení nových společností a sloučení s existující 

společností (existujícími společnostmi), popř. prosté rozdělení, jež 

zahrnují prvek získání kontroly nad jiným soutěžitelem, posouzeny jako 

spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona“. 
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smyslu § 487 obchodního zákoníku. Podle poslední věty § 12 odst. 2 

ZOHS nemusí být část podniku, jejíž nabytí je považováno za spojení dle 

ZOHS, samostatnou organizační složkou, ale postačí, pokud jí lze 

přiřadit určitý obrat. Splnění podmínek stanovených v obchodním 

zákoníku již není relevantní. Z hlediska ekonomického tedy ustanovení § 

12 odst. 2 ZOHS zahrnuje všechny případy majetkových akvizicí.  

     Z důvodu podmínky, že spojením může být pouze dlouhodobá nebo 

trvalá změna kontroly, lze dovozovat, že spojením je pouze takové nabytí 

podniku, které má být dlouhodobé nebo trvalé.  

     Na roveň nabytí podniku jiného soutěžitele není dle mého názoru 

možno klást dlouhodobý nájem podniku. Ve prospěch výkladu, že 

dlouhodobý nájem podniku je nabytím podniku jiného soutěžitele „jiným 

způsobem“, lze argumentovat, že dlouhodobý nájem z faktického 

(obchodního) hlediska není ničím jiným než nabytím podniku jiného 

soutěžitele s průběžnými platbami za takové nabytí se závazkem 

zpětného prodeje. Tento výklad lze podpořit i teleologickým a 

historickým výkladem diskutovaného ustanovení, z nichž vyplývá úmysl 

zákonodárce vymezit pojem nabytí podniku širokým způsobem. Dle 

mého názoru je však tento výklad příliš extenzivní a nedoporučuji se na 

něj spoléhat. Ani dostupná právní teorie nepovažuje dlouhodobý nájem 

podniku za spojení ve smyslu § 12 odst. 2 ZOHS, dle názoru právní 

teorie může být nájem podniku jiného soutěžitele spojením pouze ve 

smyslu § 12 odst. 3 písm. b) ZOHS.63 Argumentuje se přitom tím, že 

nabytím podniku ve smyslu § 12 odst. 2 ZOHS se rozumí pouze převod 

vlastnictví k jednotlivému souboru aktiv, nikoliv převod držby či převod 

práva užívat příslušnou část souboru aktiv.  

     Protože se podnikem dle § 12 odst. 2 ZOHS rozumí podnik 

definovaný v ustanovení § 5 obchodního zákoníku, nelze za spojení dle § 

                                                 
63 Viz Jindřiška Munková, Jiří Kindl Zákon o ochraně hospodářské 

soutěže (EKZ), 2. vydání, Praha 2009, str. 149. 
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12 odst. 2 ZOHS považovat nabytí souboru aktiv soutěžitele, který není 

podnikatelem. Je však otázkou, zda nabytí souboru aktiv nepodnikajícího 

soutěžitele může být získáním kontroly ve smyslu § 12 odst. 3 ZOHS 

(viz níže). 

5.2.3. Získání možnosti přímo nebo nepřímo kontrolovat 
jiného soutěžitele osobou, která není podnikatelem, 
ale kontroluje jiného soutěžitele, nebo jiným 
podnikatelem 

     Ustanovení § 12 odst. 3 ZOHS shrnuje nejširší a nejobvyklejší škálu 

transakcí, které lze považovat za spojení. V zásadě lze pod něj řadit 

převod obchodních podílů, akcií, atd., nebo získání možnosti kontrolovat 

chování jiného soutěžitele (např. prostřednictvím ovládací smlouvy, 

smlouvy o nájmu podniku). Stejně jako v evropské úpravě i v České 

republice postačuje pouhá možnost získání kontroly, nikoliv až výkon 

kontroly samotný. 64   

     Diskutované ustanovení dle mého názoru poměrně nelogicky rozlišuje 

mezi podnikateli a nepodnikateli, když ze soutěžněprávního hlediska by 

mělo být rozhodné, zda je daná osoba soutěžitelem či nikoliv. Ustanovení 

§ 12 odst. 3 ZOHS tak dle mého názoru nedopadá na případy, kdy 

dochází k získání kontroly nad jiným soutěžitelem nepodnikajícím 

soutěžitelem (či dokonce non-subjektem), který nekontroluje jiného 

soutěžitele. Část právní teorie se přiklání k názoru, že „v takovém 

případě by zřejmě bylo nutné uplatnit extenzivní výklad pojmu osob 

kontrolujících soutěžitele, kdy by se takový soutěžitel – nepodnikatel 

považoval za osobu kontrolující alespoň jednoho soutěžitele, a to sama 

sebe. Těžkopádnost takového výkladu je zjevná, připustit však situaci, že 

                                                 
64 To potvrzuje např. rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 29 Ca 

215/2002-88 ze dne 18.1. 2005. 
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by příslušné transakce nebyly předmětem kontroly spojování soutěžitelů 

dle zákona, se jeví jako zcela absurdní.“.65 

     Při nedostatku relevantní výkladové praxe a při shora uvedených 

nejistotách nelze jednoznačně uzavřít, zda získání kontroly 

nepodnikajícím soutěžitelem (nebo non-subjektem) nad jiným 

soutěžitelem je či není spojením ve smyslu § 12 odst. 3 ZOHS. Z důvodu 

právní opatrnosti však lze při takové transakci nabývajícímu soutěžiteli 

doporučit, aby případné spojení notifikoval nebo notifikoval alespoň 

neúplně tak, aby Úřad mohl ve smyslu § 15 odst. 4 poslední věta vydat 

písemné stanovisko, zda se jedná o spojení podléhající povolení podle 

ZOHS a zda je třeba návrh na zahájení řízení doplnit (viz část 5.3.1 níže). 

     Jak již bylo uvedeno v předchozí části této dizertační práce, nespadá 

dle mého názoru mezi spojení ve smyslu § 12 odst. 2 ZOHS nájem 

podniku. Dle mého názoru je nutno takovou transakci považovat za 

spojení pouze podle § 12 odst. 3 ZOHS za splnění stanovených 

podmínek, tedy že smlouva o nájmu podniku (slovy ZOHS „smlouvou 

nebo jinými způsoby) umožní osobě, která není podnikatelem, ale 

kontroluje jiného soutěžitele, nebo podnikateli kontrolovat jiného 

soutěžitele. Dle mého názoru lze totiž přesvědčivě argumentovat, že 

smlouva o nájmu podniku umožňuje osobě, která získává právo nájmu 

podniku, kontrolovat jiného soutěžitele, což ostatně potvrzuje i výslovné 

ustanovení § 12 odst. 4 písm. a) ZOHS. Obecnou podmínkou 

dovozovanou právní teorií a praxí přitom samozřejmě je, aby docházelo 

k dlouhodobé změně struktury, která činí dle dostupné výkladové praxe 

Úřadu 5 let (viz pozn. Pod čarou č. 3 oznámení Úřadu o konceptu spojení 

soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže, dostupného 

na www.compet.cz). 

                                                 
65 Viz Jindřiška Munková, Jiří Kindl Zákon o ochraně hospodářské 

soutěže (EKZ), 2. vydání, Praha 2009, str. 153. 
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5.2.4.  Pojem kontroly  

     Pojem kontroly je definován v § 12 odst. 4 a je vykládán 

v podstatných ohledech stejným způsobem jako podle evropské úpravy, 

čili v souladu zejména s oznámením Komise o pojmu koncentrace a 

oznámením Komise o pojmu dotčených podniků. V právní literatuře a 

praxi se lze setkat zejména s pojmy výlučná kontrola, společná kontrola, 

kontrola faktická a kontrola negativní (právo veta), které budou 

vysvětleny níže v textu. 

     Pojem kontrola ve smyslu soutěžněprávním (veřejném) nelze přitom 

zaměňovat s pojmy „ovládání“ či „koncern“, které jsou vlastní právu 

obchodnímu (soukromému). Ačkoliv v mnoha případech bude docházet 

k překryvu mezi těmito pojmy, ponechávají si jednotlivé pojmy svá 

specifika s ohledem na oblast své úpravy, která je vzájemně rozdílná.66 

Výlučná kontrola: 

     Výlučnou kontrolou se rozumí kontrola jednoho jediného subjektu 

nad kontrolovaným soutěžitelem. Jak bude objasněno dále, výlučná 

kontrola předpokládá, že žádný jiný soutěžitel nebude mít vliv na 
                                                 
66 Viz rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 29 Ca 215/2003-88 ze dne 

18.1. 2005. Vzájemný rozdíl je např. ve fikci ovládání dle § 66a odst. 3 

obchodního zákoníku, ve vyvratitelné domněnce, že pokud není 

prokázáno, že jiná osoba disponuje stejným nebo vyšším množstvím 

hlasovacích práv, má se za to, že osoba, která disponuje alespoň 40% 

hlasovacích práv na určité osobě, je ovládající osobou. Dle oznámení 

Úřadu o konceptu spojení soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně 

hospodářské soutěže, dostupného na www.compet.cz, dále „kontrola ve 

smyslu zákona je pojem vztahující se výslovně na určování nebo 

ovlivňování soutěžního chování jiného soutěžitele (či jeho podniku), 

zatímco ovládání předpokládá vliv na celkové řízení nebo provozování 

jiného podniku, zahrnuje tedy i jiné projevy chování než soutěžní“. 
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soutěžní rozhodování výlučně kontrolovaného podniku (např. 

prostřednictvím tzv. společné kontroly nebo negativní kontroly – viz 

níže). Situace odůvodňující závěr o existenci výlučné kontroly jsou 

uvedeny v odst. 24. až 29 oznámení Úřadu o konceptu spojení soutěžitelů 

ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže. 

Společná kontrola: 

     Společnou kontrolou se rozumí stav, kdy se akcionáři či společníci 

určitého soutěžitele musí shodnout na nejdůležitějších rozhodnutích 

v rámci daného soutěžitele, a mají tak možnost ovlivňovat společně 

soutěžní chování jiného soutěžitele. O společnou kontrolu se tak bude 

jednat v případě dvou akcionářů s rovnými hlasovacími právy nebo 

v případě, kdy v rámci kontrolovaného soutěžitele existují takoví 

minoritní společníci, kteří mohou prostřednictvím práva veta nebo 

negativní kontroly (viz níže v textu) ovlivňovat soutěžní chování daného 

soutěžitele. V tomto ohledu je ovšem nutno zdůraznit, že v souladu 

s evropskou praxí není za společnou kontrolu považován stav, kdy na 

soutěžiteli mají shodný podíl čtyři obchodní společnosti, které však mezi 

sebou nemají uzavřenu žádnou dohodu o výkonu hlasovacích práv. 

V takovém případě budou běžná rozhodnutí přijata na základě dohody 

jakýchkoliv tří obchodních společností, které se však mohou vzájemně 

měnit (tzv. „changing coalitions). Naopak, pokud by mezi akcionáři 

existovala dohoda o tom, že ke všem soutěžně relevantním rozhodnutím 

je třeba souhlasu všech akcionářů daného soutěžitele, vykonávali by tito 

akcionáři společnou kontrolu.67  

Faktická kontrola: 

     Úřad ve svém oznámení Úřadu o konceptu spojení soutěžitelů ve 

smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže, dostupném na 

                                                 
67 Shodně viz David Raus, Robert Neruda: Zákon o ochraně hospodářské 

soutěže: komentář a související české i komunitární předpisy, Linde 

Praha, 2. aktualizované a přepracované vydání, 2006, str. 239. 
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www.compet.cz, vyjmenovává příkladmo, jaké okolnosti mohou být 

považovány za kontrolu nad soutěžitelem. Nad rámec běžných okolností, 

kterými jsou například vlastnické právo, právo k užívání podniku 

kontrolovaného soutěžitele, práva poskytující rozhodující vliv na složení, 

hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele, pak Úřad 

v odst. 21 shora uvedeného oznámení uvádí, že rozhodné mohou být 

„také čistě faktické, tj. hospodářské vztahy. Proto za výjimečných 

okolností může vést situace hospodářské závislosti k faktické kontrole, 

pokud například významné dohody o dlouhodobých dodávkách nebo 

dlouhodobé úvěry poskytnuté zákazníky nebo dodavateli, spolu se 

strukturálními vazbami, (například vlastnictví majetkových podílů), 

umožňují rozhodující vliv na soutěžní chování subjektu“.  

     S tímto postupem se lze ztotožnit, nicméně zdůrazňuji nutnost 

posuzovat tyto situace případ od případu a s ohledem na všechny 

charakteristiky daného trhu. Z právního hlediska pak v takovém případě 

bude důležité klienty v návrhu na zahájení řízení o povolení spojení 

soutěžitelů poučit, aby v návrhu uvedly všechny skutečnosti svědčící ve 

prospěch závěru, že charakteristiky trhu kontraindikují nález o faktické 

kontrole v případě uzavírání významných dohod o dlouhodobých 

dodávkách, dlouhodobých úvěrech či jiných obdobných transakcích. 

V tomto ohledu lze rovněž doporučit, aby z důvodu zachování právní 

jistoty při transakcích uvedených v předchozí větě skutečně byl návrh na 

zahájení řízení o povolení spojení podán. 

     Pojem faktické kontroly je nutno odlišovat od pojmu získání kontroly 

na faktickém základě („faktické skutečnosti umožňující vykonávat 

rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele“ slovy § 12 odst. 4 ZOHS). 

Zatímco „faktickou kontrolu“ ve shora uvedeném smyslu lze získat na 

základě právních skutečností (např. prostřednictvím smlouvy o 

dlouhodobém financování), získání kontroly na faktickém základě vždy 

předpokládá existenci faktické skutečnosti neseznatelné z právních 

úkonů samotných (např. akcionář, který má 30% podíl na dané 
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společnosti, může být akcionářem fakticky kontrolujícím daného 

soutěžitele, když ostatní akcionáři mají zanedbatelné podíly a neúčastní 

se valných hromad.  

Negativní kontrola (právo veta): 

     Úřad a soudy v tomto ohledu potvrdily i koncept tzv. „negativní 

kontroly“, kdy jeden ze soutěžitelů má právo zablokovat významné 

kroky ovlivňující soutěžní chování druhého soutěžitele.68 V tomto ohledu 

Krajský soud v Brně konstatoval, že „[s]oud zastává názor, že za 

kontrolu jiného soutěžitele (podniku) lze považovat i situaci, kdy 

soutěžitel reálně disponuje i jen takovými oprávněními, která mu umožní 

blokovat jakékoli kroky jiného soutěžitele, které by ovlivňovaly jeho 

postavení na trhu, nebude-li takové jednání souladné s jeho záměry. 

Jinými slovy lze konstatovat, že získání kontroly nad podnikem soutěžitele 

znamená pro tohoto soutěžitele ztrátu jeho samostatného soutěžního 

jednání, tedy ukončení situace, kdy jeho počínání na trhu nebylo ze 

strany jiného soutěžitele kontrolováno, ovlivňováno, či jinak určováno. 

Jen pro úplnost soud dodává, že samostatností je myšlena samostatnost 

ekonomická, nikoli právní. Pro závěr, že kontrolou lze rozumět i situaci, 

kdy určitý soutěžitel je (bez nutnosti jakéhokoli konsensu s dalšími 

subjekty) schopen negovat jakoukoli snahu jiného soutěžitele o 

samostatné chování na trhu, lze dovodit například z rozhodnutí Evropské 

komise ve věci Kodak (1970 CML D19)“. Z oznámení Úřadu o konceptu 

spojení soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže, 

dostupného na www.compet.cz, lze přitom dovodit, že případ negativní 

kontroly je speciálním případem práva veta, při němž má obvykle více 

společností právo uplatnit svůj vliv ve vztahu ke strategickému chování 

společně kontrolovaného soutěžitele, přičemž tato skutečnost zakládá 

zpravidla společnou kontrolou takových soutěžitelů nad kontrolovaným 

                                                 
68 Viz oznámení Úřadu o konceptu spojení soutěžitelů ve smyslu zákona 

o ochraně hospodářské soutěže, dostupného na www.compet.cz. 
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soutěžitelem. Ve svém oznámení Úřad uvádí, jakých oblastí se musí 

práva veta týkat, aby to umožnilo uzavřít, že se jedná o kontrolu nad 

soutěžním chováním kontrolovaného soutěžitele (viz odst. 34 až 41 

oznámení Úřadu o konceptu spojení soutěžitelů ve smyslu zákona o 

ochraně hospodářské soutěže.) 

Změna kvality kontroly: 

     Nutnou podmínkou spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 3 ZOHS je 

získání získání kontroly nad jiným soutěžitelem. Tímto stavem se přitom 

nerozumí nejen získání kontroly ve smyslu shora uvedeném, ale rovněž 

změna kvality kontroly.69 Za změnu kvality kontroly přitom Úřad 

považuje „zejména situace, kdy dochází ke změně z kontroly negativní na 

kontrolu výlučnou, ke snížení počtu subjektů, jež vykonávají společnou 

kontrolu a ke zvýšení počtu soutěžitelů vykonávajících společnou 

kontrolu (resp. nahrazení některého z nich)“.70 Ke změně kvality 

kontroly dochází i v případě nahrazení jednoho výlučně kontrolujícího 

subjektu subjektem jiným. V případě snížení počtu subjektů, jež 

vykonávají společnou kontrolu, se pro účely závěry o změně kontroly 

kvality vyžaduje, aby „snížení počtu kontrolu vykonávajících akcionářů 

mělo za následek rozšíření práv veta, …, či zda odchod jednoho či více 

akcionářů výrazným způsobem navyšuje podíl stávajících akcionářů na 

rozhodování o soutěžním chování kontrolovaného subjektu“.71 Za změnu 

kontroly tedy bude považováno zejména změna kontroly ze společné na 

výlučnou a snížení většího počtu akcionářů na konečné dva. 

     V tomto ohledu je nutno upozornit na rozdíl mezi rozhodovací praxí 

Úřadu a Komise. Zatímco Komise neposuzuje snížení počtu společníků 

                                                 
69 Viz odst. 43 až 47 oznámení Úřadu o konceptu spojení soutěžitelů ve 

smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže, dostupného na 

www.compet.cz. 
70 Ibid, odst. 43. 
71 Ibid, odst. 46. 
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(akcionářů) společně kontrolujících příslušný podnik bez změny 

z kontroly společné na výlučnou kontrolu za změnu kvality kontroly (a 

tedy za spojení), Úřad takovou situaci za změnu kvality kontroly 

považuje. Dle mého názoru nelze konstatovat, že by jeden nebo druhý 

přístup byl správnější. Dle mého názoru totiž může být z hlediska 

obchodního rozhodování a míry kontroly nad daným podnikem již 

skutečnost, že dochází k výrazné změně v počtu společně kontrolovaných 

soutěžitelů. Proto nelze dle mého názoru přístup Úřadu považovat za 

nesprávný. 

     Spojením ve smyslu § 12 odst. 3 ZOHS však může být i rozdělení 

dvou společností, pokud v důsledku takového rozdělení dochází ke 

změně kvality kontroly. To potvrzují např. Raus, Neruda, když uvádí, že 

„[p]o novele zákona provedené zákonem č. 361/2005 Sb. mohou být … 

rozdělení, jež zahrnují prvek získání kontroly nad jiným soutěžitelem, 

posouzeny jako spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona“.72  

     Ke spojení podniku dochází dle definice spojení již v případě, kdy má 

nabyvatel kontroly možnost kontrolovat jiného soutěžitele, tato kontrola 

nemusí být fakticky vykonávána. Ke spojení může dojít získáním 

kontroly jakýmkoliv způsobem (a to jak právním, tak faktickým). 

Kontrolou se zároveň rozumí možnost vykonávat vliv rozhodující, 

nikoliv vliv jakýkoliv. Co se rozumí „rozhodujícím vlivem“ není 

v ZOHS ani oznámení Úřadu o konceptu spojení soutěžitelů ve smyslu 

zákona o ochraně hospodářské soutěže výslovně stanoveno, z dostupné 

právní literatury však vyplývá, že tímto pojmem se rozumí 

„(i) rozhodnutí ohledně ustanovené řídících osob kontrolovaného 

soutěžitele, (ii) rozhodnutí týkající se finančních, obchodní a investiční 

                                                 
72 David Raus, Robert Neruda: Zákon o ochraně hospodářské soutěže: 

komentář a související české i komunitární předpisy, Linde Praha, 2. 

aktualizované a přepracované vydání, 2006, str. 211. 
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plánů dotčeného podniku a (iii) rozhodnutí týkající se strategických 

oblastí z hlediska výběru technologií či vývoje produktů“ .73 

5.2.5. Založení soutěžitele, který je společně kontrolován 
více soutěžiteli a který dlouhodobě plní funkce 
samostatné hospodářské jednotky 

     Toto ustanovení dopadá na vytvoření joint-venture, který však musí 

mít znaky samostatné jednotky. O přesném výkladu tohoto pojmu viz 

výklad o evropském právu a Oznámení Komise o pojmu plně funkčních 

společných podnicích (viz čl. 2.1 této dizertační práce shora). 

     V tomto ohledu je však nutno upozornit na skutečnost, že Úřad ve 

svém oznámení o konceptu spojení soutěžitelů v odst. 47 uvádí, že „dle 

současně platného a účinného zákona je tato transakce, ale i každé jiné 

získání společné kontroly nad jiným soutěžitelem podřazeno souhrnně 

pod § 12 odst. 5 zákona“. S tímto konstatováním se nelze ztotožnit.74 

Podle ustanovení § 12 odst. 5 ZOHS je spojením pouze „založení 

soutěžitele“, kterým je dle mého názoru nutno rozumět pouze založení 

dosud neexistujícího soutěžitele buď z právního hlediska nebo faktické 

založení soutěžitele, které může být realizováno např. koupí tzv. shell 

company (tedy prázdné společnosti (subjektu), která umožňuje flexibilní 

počátek soutěžní činnosti příslušného subjektu) – společným definičním 

znakem však je skutečnost, že společně kontrolovaný podnik má dle 

rozhodnutí svých mateřských společností začít vykonávat určitou 

soutěžní činnost. Tento názor zastává rovněž Kindl na str. 171, když 

uvádí, že „[s] ohledem na změnu dikce odstavce 5 zákonem č. 155/2009 

Sb. by nyní již mělo být zřejmé, že pod § 12 odst. 5 nelze zahrnovat 

                                                 
73 Jindřiška Munková, Jiří Kindl Zákon o ochraně hospodářské soutěže 

(EKZ), 2. vydání, Praha 2009, str. 168. 
74 Úřad dosud ve svém oznámení nezohlednil novelu č. 155/2009 Sb., 

která podstatným způsobem změnila příslušné ustanovení. Blíže viz 

důvodovou zprávu ke shora uvedené novele. 
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veškeré případy získání (vzniku) společné kontroly nad určitým podnikem 

představujícím samostatnou hospodářskou jednotku. … totiž zahrnuje dle 

našeho názoru jen situace aktivního vzniku společné kontroly vedené 

konkrétním záměrem mateřských společností, a to zpravidla využít 

sloučení svých zdrojů (financí, zkušeností, materiálního vybavení, licencí 

atp.) k činnosti v určitých oblastech prostřednictvím joint venture“. 

     S ustanovením § 12 odst. 5 ZOHS přímo souvisí rovněž ustanovení § 

12 odst. 6 ZOHS, které umožňuje na přezkum zákonnosti spojení 

soutěžitelů aplikovat rovněž ustanovení § 3 ZOHS o dohodách mezi 

soutěžiteli, avšak pouze za předpokladu, že původní subjekty zůstanou na 

sobě nezávislými a založení společně kontrolovaného podniku bude mít 

za svůj cíl nebo následek koordinaci soutěžního chování kontrolujících 

subjektů. Důvod je nasnadě – vytvoření plně funkčního společně 

kontrolovaného podniku je smlouvou mezi soutěžiteli, která již sama o 

sobě může být nezákonná dle § 3 ZOHS.  

5.2.6. Kvalifikovaná ú čast banky nebo poskytovatele 
investičních služeb 

     Ustanovení § 12 odst. 8 ZOHS nicméně ze skupiny transakcí, která se 

považují za spojení, vyčleňuje následující spojení:  

• „kvalifikovaná účast banky v právnické osobě vzniklá splacením 

emisního kurzu akcií započtením pohledávky banky za touto 

právnickou osobou, pokud je tato kvalifikovaná účast držena po dobu 

záchranné operace nebo finanční rekonstrukce této právnické osoby 

nejdéle po dobu 1 roku“;  

• „[získání ze strany soutěžitelů], kteří jsou poskytovateli investičních 

služeb, přechodně, nejvýše na dobu 1 roku, podílů jiného soutěžitele 

za účelem jejich prodeje, pokud nevykonávají hlasovací práva 

spojená s těmito podíly s cílem určit nebo ovlivnit soutěžní chování 

kontrolovaného soutěžitele“.  
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     Podle poslední věty ustanovení § 12 odst. 8 může Úřad na návrh 

banky nebo soutěžitele, který je poskytovatelem investičních služeb, 

„dobu 1 roku prodloužit, pokud navrhovatel prokáže, že účelu, pro který 

nabyl účasti na jiném soutěžiteli, nemohlo být během této doby z 

objektivních důvodů dosaženo“. 

     Výjimka uvedená pod první odrážkou shora není aplikována 

v evropském soutěžním právu. Protože se jedná o výjimku z obecného 

pravidla, lze předpokládat její úzký výklad ze strany Úřadu. V případě 

aplikace této výjimky mohou banky (na rozdíl od výjimky uvedené pod 

druhou odrážkou shora) vykonávat vliv na soutěžní chování 

kontrolovaného soutěžitele. Oznámení Komise o pojmu koncentrace ve 

vztahu k záchranným bankovním operacím deklaruje, že záchranné 

bankovní operace zpravidla spojením budou, neboť dodržení lhůty 

jednoho roku je nepravděpodobné (přičemž navíc dle Nařízení by banka 

nesměla vykonávat hlasovací práva za účelem ovlivnění soutěžního 

chování. 

     Obdobná výjimka, která je uvedena pod druhou odrážkou shora, je 

stanovena rovněž v čl. 3 odst. 5 Nařízení, nicméně s některými 

odlišnostmi. Zatímco článek 3 odst. 5 písmeno a) Nařízení výslovně 

umožňuje vykonávat hlasovací práva za účelem prodeje cenných papírů, 

ZOHS toto pravidlo výslovně nestanoví. Dle mého názoru by však výkon 

práv za účelem následného prodeje měl být povolen, protože v opačném 

případě by nemuselo být možné zabránit tomu, aby příslušný kontrolující 

subjekt před uvedenou lhůtou skutečně svůj podíl prodal, čímž by mohlo 

dojít ke spojení soutěžitelů. K obdobným závěrům dochází i 

komentářová literatura (viz např. David Raus, Robert Neruda: Zákon o 

ochraně hospodářské soutěže: komentář a související české i komunitární 

předpisy, Linde Praha, 2. aktualizované a přepracované vydání, 2006, str. 

252). Český zákon povoluje vykonávat hlasovací práva např. i s cílem 

ovlivnit soutěžní chování soutěžitele. 
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     Komentářová literatura uvádí další odlišnost mezi evropskou a českou 

právní úpravou spočívající v tom, že česká právní úprava požaduje, aby 

příslušný poskytovatel investičních služeb odprodal cenné papíry či 

podíly, zatímco evropská úprava připouští rovněž prodej majetku 

kontrolovaného podniku. Z hlediska de lege ferenda je dle mého názoru 

nutné jednoznačně konstatovat správnost evropského pojetí, protože 

prodej majetku během jednoho roku nemůže představovat změnu 

kontroly na trvalém základě. Dle mého názoru by tímto mohlo být 

argumentováno ve prospěch názoru, že prodejem aktiv příslušného 

soutěžitele nedošlo k nutnosti notifikovat danou transakci, protože 

transakce nesplňovala podmínku spojení spočívající v trvalosti takové 

změny trhu.  

5.2.7. Přechod některých působností statutárních orgánů 
na osoby vykonávající činnost podle zvláštních 
předpisů 

     Toto negativní vymezení pojmu spojení soutěžitelů je obdobné 

negativnímu vymezení stanovenému v čl. 3 odst. 5 písm. b) Nařízení o 

kontrole spojování. Za spojení soutěžitelů se podle ustanovení § 12 odst. 

9 ZOHS nepovažuje „p řechod některých působností statutárních orgánů 

soutěžitelů na osoby vykonávající činnost podle zvláštních právních 

předpisů, např. likvidátora a insolvenčního správce“. Textace 

citovaného ustanovení je poměrně neohrabaná, neboť neuvádí, jakou 

činnost podle zvláštních právních předpisů mají příslušné osoby 

vykonávat. Výkladem lze však dovodit, že se jedná o činnost související 

s úpadkem, platební neschopností, nedostatečnou likviditou v případě 

určitých subjektů (např. bank), atd. 

     V tomto ohledu je v komentářové literatuře řešena otázka, zda mezi 

tuto výjimku spadá i případ, kdy věřitelský výbor rozhoduje o soutěžních 

otázkách příslušného soutěžitele. Kindl dovozuje, že by se na tento 

případ měla příslušná výjimka vztahovat. Ve prospěch tohoto závěru lze 

argumentovat, že v opačném případě by věřitelský výbor nebyl schopen 
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činit úkony předvídané insolvenčním zákonem, což by mohlo ohrozit 

celý proces insolvenčního řízení. Na druhou stranu je však nutno de lege 

ferenda upozornit na skutečnost, že věřitelé ve věřitelském výboru budou 

nepochybně v daném případě sledovat své vlastní zájmy, které by 

v takovém případě mohly ovlivnit účinnou soutěž na daném trhu. 

Probíhající insolvenční řízení by např. mohlo zvýšit pravděpodobnost 

koluzivního chování jednotlivých členů věřitelského výboru (protože by 

případné odchýlení od společné strategie mohlo být účinně potrestáno 

rozhodnutím ve věřitelském výboru). Dle mého názoru by zřejmě na 

případné koluzivní jednání při takovém řízení mohlo být nahlíženo 

z pohledu ustanovení zakazujícího dohody soutěžitelů ve smyslu § 3 

ZOHS (za předpokladu, že by se nejednalo o paralelní chování 

soutěžitelů, které není postižitelné podle § 3 ZOHS), a nikoliv jako na 

spojení. Zcela vyloučit však nelze ani opačný výklad. 

5.3. Procesní úprava 

5.3.1. Notifika ční povinnost a obratová kritéria  

     Notifikační povinnost je stanovena obdobně jako v ES. Ne všechna 

spojení podle § 12 ZOHS podléhají notifikační povinnosti. Této 

povinnosti podléhají pouze spojení významných soutěžitelů, kteří 

kvalifikovaně soutěží v ČR, navíc pouze taková. Notifikační povinnost 

dle ZOHS však není dána v případech s komunitární dimenzí (tedy v 

případech, kdy je dána působnost Komise přezkoumávat dané spojení – 

viz čl. 4.2.1. této dizertační práce shora), 

     V ustanovení § 13 jsou stanoveny dvě alternativní podmínky, při 

jejichž splnění dochází k notifikační povinnosti. Podle § 13 ZOHS 

podléhá spojení soutěžitelů povolení Úřadu, pokud: 

a) Celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za 

poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 mld. 

Kč alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za 
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poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu 

vyššího než 250 mil. Kč, nebo 

b) Čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České 

republiky (i) alespoň jedním z účastníků fúze v případě spojení podle 

§ 12 odst. 1 ZOHS, (ii) nabývaným podnikem nebo jeho podstatnou 

částí v případě spojení podle § 12 odst. 2 ZOHS, (iii) soutěžitelem, 

nad nímž je získávána kontrola v případě spojení podle § 12 odst. 3 

ZOHS, nebo (iv) alespoň jedním ze soutěžitelů zakládajících 

společně kontrolovaný podnik v případě spojení podle § 12 odst. 5 

ZOHS je vyšší než 1,5 mld. Kč a zároveň celosvětový čistý obrat 

dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem 

je vyšší než 1,5 mld. Kč.75 

     Ustanovení § 13 ZOHS je nutno vykládat ve vzájemné souvislosti s § 

14 ZOHS, v němž jsou stanoveny podrobnosti o výpočtu obratu. Podle § 

14 odst. 1 ZOHS se čistým obratem rozumí čistý obrat dosažený 

příslušnými soutěžiteli pouze při činnosti, která je předmětem jejich 

podnikání, a v případě nepodnikatelů čistý obrat dosažený při činnosti, ke 

které byly založeny nebo kterou vykonávají.76 

                                                 
75 Podrobná pravidla aplikovaná Úřadem při stanovení obratu jsou 

uvedena v Oznámení Úřadu o výpočtu obratu pro účely kontroly 

spojování soutěžitelů dostupném na www.compet.cz 
76 David Raus, Robert Neruda: Zákon o ochraně hospodářské soutěže: 

komentář a související české i komunitární předpisy, Linde Praha, 2. 

aktualizované a přepracované vydání, 2006, str. 277 správně upozorňuje, 

že ustanovení § 14 odst. 1 ZOHS „nelze považovat za definici čistého 

obratu, neboť tento pojem je zde definován za použití tohoto pojmu 

samotného“. Definice čistého obratu je stanovena v ustanovení § 20 odst. 

1 písm. a) bod 2. zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, 
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     Obdobně jako v úpravě evropské se do obratu zahrnují i soutěžitelé ve 

skupině (část komentářové literatury nazývá tento obrat jako obrat 

konsolidovaný).77 Ta je definována pomocí institutu kontroly podle § 12 

odst. 4 ZOHS (viz odst. 5.2.4. této dizertační práce shora). Kontrolovaní 

soutěžitelé, kontrolující soutěžitelé či soutěžitelé kontrolovaní 

kontrolujícím soutěžitelem (sesterské společnosti), a to přímo či nepřímo 

se po uskutečnění spojení považují za jednu skupinu pro výpočet obratu. 

Postupuje se přitom podle obecné zásady, že rozhodný je stav skupiny po 

uskutečnění příslušného spojení. V souladu s touto obecnou zásadou se 

tedy do společného obratu nezahrnuje obrat (skupiny) prodávajícího, 

který v důsledku transakce ztrácí kontrolu nad převáděným podnikem (či 

jeho části). 

     V tomto ohledu je nutno souhlasit s názorem vyjádřeným v Jindřiška 

Munková, Jiří Kindl Zákon o ochraně hospodářské soutěže (EKZ), 2. 

vydání, Praha 2009, v němž autoři dovozují nevhodnost použití pojmu 

„osoba“ a navrhují, že by mělo být používáno pojmu soutěžitel. Pojem 

osoba je totiž spjata s právní subjektivitou, kterou však jednotlivé entity 

ve skupině nemusí disponovat. 

     Koncept zvolený českým zákonodárcem se odlišuje od konceptu 

zvoleného v EU, a proto se při výkladové praxi nepoužije ani oznámení 

Komise o výpočtu obratu (na rozdíl od mnoha jiných oznámení, která 

Úřad při své rozhodovací praxi běžně aplikuje nebo se na ně odvolává). 

Hlavním rozdílem je skutečnost, že v EU není pro účely stanovení obratu 

stanoveno na rozdíl od právní úpravy ČR kritérium kontroly, které může 

být obtížné prokázat, ale využívají se jasně stanovená a lehce zjistitelná 

kvantitativní kritéria. 

                                                                                                                       
jako „výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých 

měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti“. 
77 Jindřiška Munková, Jiří Kindl Zákon o ochraně hospodářské soutěže 

(EKZ), 2. vydání, Praha 2009, str. 198. 
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     Obdobně jako v evropské úpravě se nicméně do obratu skupiny 

samozřejmě opět nezapočítávají obraty navzájem dosažené mezi členy 

skupiny (v takovém případě by totiž docházelo k duplicitnímu či dokonce 

vícenásobnému započítání obratu vztahujícího se k určitému zboží či 

službě).  Pokud se spojení dotýká pouze části soutěžitele (předmětem 

spojení je např. pouze divize) zahrnuje se do obratu pouze obrat „části 

soutěžitele“. Pojem „část soutěžitele“, který české právo jinak nezná, je 

dle mého názoru nutno vykládat nejen jako část subjektu práv (viz část 

2.3. této dizertační práce shora, v níž byl objasněn význam slova 

soutěžitel coby subjekt práv), ale rovněž jako majetkovou část soutěžitele 

– tedy „část podniku“. Obdobný názor zastává Jindřiška Munková, Jiří 

Kindl Zákon o ochraně hospodářské soutěže (EKZ), 2. vydání, Praha 

2009, str. 201, případně David Raus, Robert Neruda: Zákon o ochraně 

hospodářské soutěže: komentář a související české i komunitární 

předpisy, Linde Praha, 2. aktualizované a přepracované vydání, 2006, str. 

284. Správnost tohoto výkladu však není nepochybná. 

     Shora uvedený princip je možno aplikovat i na transakce, v jejichž 

rámci dochází ke spojení části skupiny příslušného soutěžitele bez ohledu 

na právní vztahy a případnou právní subjektivitu – v takovém případě se 

pak do společného obratu zahrne jen příslušná část skupiny, nikoliv 

skupina celá. K tomuto výkladu však bylo možno dojít před novelizací, 

která do ZOHS vložila komentované ustanovení § 14 odst. 4 ZOHS, jak 

správně upozorňují David Raus, Robert Neruda: Zákon o ochraně 

hospodářské soutěže: komentář a související české i komunitární 

předpisy, Linde Praha, 2. aktualizované a přepracované vydání, 2006, str. 

284 a 285. 

     Pravidla stanovující speciální výpočet obratu bank a pojišťoven jsou 

stanovena v § 14 odst. 6 ZOHS. 

     V neposlední řadě je však v této souvislosti nutno upozornit na 

princip, podle něhož se v případě, že v průběhu 2 let došlo „mezi týmiž 

soutěžiteli ke dvěma a více spojením, posuzují se taková spojení společně 
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jako spojení jedno“ (viz § 14 odst. 5 ZOHS). 78 Tato zásada byla zvolena 

s ohledem na nutnost zamezit tomu, aby na sebe navazující operace 

(spojení) uskutečňované v různých časových okamžicích byly 

posuzovány jako separátní operace (spojení). Namísto toho platí 

pravidlo, že všechna spojení uskutečněná v průběhu dvou roků mezi 

týmiž soutěžiteli jsou pro účely výpočtu obratu považována za jedno 

spojení, z kteréhož pravidla lze vyvodit, že notifikovat Úřadu je příslušné 

spojení ve vztahu k prvnímu spojení, které ve spojení se všemi dalšími 

spojením uskutečněnými za poslední dva roky převýší stanovené limity, 

přičemž součástí notifikace musí být i všechna předchozí spojení mezi 

týmiž soutěžiteli během posledních dvou let. Úřad by dle mého názoru 

měl substantivně přezkoumávat všechna spojení, neboť všechna 

předchozí spojení mají nepochybně jeden souhrnný vliv na hospodářskou 

soutěž. Pokud by bylo substantivně hodnoceno pouze poslední spojení, 

mohlo by dojít k situaci, kdy by předchozí spojení podstatně narušila 

                                                 
78 V této souvislosti lze rovněž uvést, že do novely ZOHS provedené 

zákonem č. 155/2009 Sb. byla zákonná textace daného ustanovení užší 

v tom smyslu, že se nevztahovala na všechna spojení, ale pouze na 

spojení ve smyslu § 12 odst. 2 ZOHS. Ačkoliv byl tehdejší zákonný text 

relativně jasný, Úřad při své rozhodovací praxi vztahoval pravidlo § 14 

odst. 5 tehdy platného ZOHS na všechna spojení. Dle mého názoru byl 

však takový postup contra legem, i když z pohledu de lege ferenda a 

z pohledu teleologického výkladu byl takový postup správný. Dle mého 

názoru však teleologický výklad nemůže převážit nad gramatickým 

výkladem, pokud je příslušný text zákona natolik zjevný, jako tomu bylo 

v daném případě (obdobný závěr dovozuje i Jindřiška Munková, Jiří 

Kindl Zákon o ochraně hospodářské soutěže (EKZ), 2. vydání, Praha 

2009 na str. 202 s tím, že takový postup Úřadu označují za 

„problematický“). Novela tedy uvedla do souladu postup Úřadu s textem 

zákona. 
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hospodářskou soutěž a tento následek, kterému má být dle ZOHS 

zabráněno, by Úřad nemohl jakkoliv ovlivnit.79 

     Zatímco substantivní posouzení Úřadu se vztahuje ke všem 

transakcím v posledních dvou letech, může dle mého názoru Úřad 

zakázat spojení pouze ve vztahu k poslední transakci, při níž došlo 

k dosažení notifikačních kritérií. Dřívější operace dle mého názoru 

nemohou být zakázány, neboť při nich nebyla dosažena notifikační 

kritéria. Shodný názor zastávají i David Raus, Robert Neruda: Zákon o 

ochraně hospodářské soutěže: komentář a související české i komunitární 

předpisy, Linde Praha, 2. aktualizované a přepracované vydání, 2006, str. 

286.  

V této souvislosti cítím potřebu vyjádřit nesouhlas s názorem 

vyjádřeným v Jindřiška Munková, Jiří Kindl Zákon o ochraně 

hospodářské soutěže (EKZ), 2. vydání, Praha 2009, str. 204 a 205, 

v němž autoři vyjadřují názor, že ustanovení § 14 odst. 5 ZOHS 

nedopadá na ta spojení mezi týmiž soutěžiteli, které nelze považovat za 

„rozložení jedné transakce na vícero dílčích transakcí ve snaze vyhnout 

se naplnění rozhodné výše obratů“ .  Jako příklad je uváděna následující 

transakce: Společnost A prodá společnosti B společnost X. Společnost A 

následně koupí od C společnost Y, kterou následně prodá společnosti B. 

Žádná transakce sama o sobě nedosahuje uvedených obratových kritérií, 

společně transakce mezi A a B však obratová kritéria naplňují. 

     Dle mého názoru je nutno převod společností X i Y považovat za 

jednu transakci, neboť se jedná o transakci mezi týmiž společnostmi, 

ačkoliv součástí této transakce byla nepřímo ještě třetí společnost, která 

prodala společnost Y společnosti A. Tato skutečnost však nic nemění na 

tom, že se jedná o transakce realizované přímo mezi společnostmi A a B, 

přičemž tyto transakce přesahují obratová kritéria a mohou ve svém 

                                                 
79 Stejný názor zastává i Jindřiška Munková, Jiří Kindl Zákon o ochraně 

hospodářské soutěže (EKZ), 2. vydání, Praha 2009, str. 203 a 204. 
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celku představovat podstatné narušení hospodářské soutěže. Ačkoliv lze 

souhlasit s názorem uvedeným v komentáři Jindřiška Munková, Jiří 

Kindl Zákon o ochraně hospodářské soutěže (EKZ), 2. vydání, Praha 

2009, že účelem tohoto ustanovení je (primárně – vloženo autorem 

dizertační práce) rozložení jedné transakce na vícero dílčích transakcí ve 

snaze vyhnout se naplnění rozhodné výše obratů, dle mého názoru je účel 

širší, a to (rovněž) posoudit všechny transakce naplňující znaky spojení 

mezi týmiž soutěžiteli. 

5.3.2. Zahájení řízení  

     Subjekty, které mají povinnost notifikovat spojení (tedy zahájit řízení 

o povolení spojení), jsou vypočteny v § 15 ZOHS. Jsou jimi soutěžitelé, 

kteří se hodlají spojit fúzí, a soutěžitelé, kteří nabývají podnik nebo 

kontrolu nad jiným soutěžitelem.  

     Podle ustanovení § 15 odst. 4 ZOHS je řízení zahájeno dnem, kdy 

Úřadu dojde návrh na povolení spojení obsahující všechny zákonem 

stanovené náležitosti. V tomto ohledu se jedná o mírnou modifikaci 

obecného pravidla stanoveného v § 44 správního řádu, dle něhož 

k zahájení řízení dochází okamžikem doručení jakéhokoliv návrhu. 

Důvodem této modifikace je skutečnost, že Úřad má dle ZOHS 

povinnost rozhodnout v poměrně krátkých lhůtách. 

     V tomto ohledu je nicméně v druhé větě ustanovení § 15 odst. 4 

ZOHS obsaženo speciální ustanovení, jehož cílem je zvýšit ekonomii 

příslušného správního řízení nebo právní jistotu účastníkům řízení, které 

dává Úřadu možnost vydat písemné stanovisko, zda se jedná o spojení 

podléhající povolení podle ZOHS. Tento postup by měl být v praxi 

využíván ze strany notifikujících soutěžitelů zejména v případě, kdy 

nebude panovat zcela jistota ohledně toho, zda je nutno danou transakci 

notifikovat ve smyslu § 13 ZOHS či nikoliv. 

     Podrobné obsahové požadavky a některé formální požadavky na 

návrh na zahájení řízení o povolení spojení jsou stanoveny v prováděcím 
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předpisu, kterým je vyhláška Úřadu č. 252/2009 Sb., kterou se stanoví 

náležitosti návrhu na povolení spojení soutěžitelů.  

     Podobně jako při aplikaci evropské právní úpravy lze podat návrh 

Úřadu i před uzavřením smlouvy zakládající spojení nebo před získáním 

kontroly nad jiným soutěžitelem jiným způsobem. V tomto ohledu je 

nutno podotknout na obecnou praxi, že Úřad by měl přezkoumávat jen 

spojení, u nichž lze předpokládat, že skutečně nastanou, a nikoliv pouze 

hypotetické případy. V případech řízení o povolení spojení však tento 

předpoklad je dán téměř automaticky již z důvodu relativně vysokých 

poplatků spojených s podáním návrhu na povolení spojení. I proto 

Úřad těchto případech často nepožaduje předložení finální verze smluvní 

dokumentace, ale často mu postačí pouze méně formální a méně určitý 

smluvní dokument (např. letter of intent nebo memorandum of 

understanding).80 

                                                 

80 Viz např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 40/05-117/05-SOHS II ze dne 

16. listopadu 2005, v němž „Úřad uvádí, že uvedené připomínky 

společností Benzina a Paramo nemají vliv na běh správního řízení 

zahájeného na základě návrhu účastníka řízení, tj. společnosti 

ConocoPhillips Czech Republic s.r.o., se sídlem Pekařská 14/628, Praha 

5, IČ: 45799920 (dále jen "CP Czech"), který má v souladu s ustanovení 

§ 15 odst. 3 zákona možnost podat návrh na povolení spojení soutěžitelů 

i před uzavřením smlouvy zakládající spojení a který nadále trvá 

na splnění závazku společnosti Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., se 

sídlem ul. Chemików 7, Plock, Polská Republika (dále jen "PKN Orlen"), 

vyplývajícího ze […obchodní tajemství…]“, nebo rozhodnutí Úřadu č.j S 

5/05-1520/05-OHS ze dne 28. února 2005 dle něhož „k posuzovanému 

spojení dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona na základě dvou smluv 

o úplatném převodu akcií, které budou v budoucnu uzavřeny –

 pravděpodobně v ústní formě“ . 
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     V praxi často dochází k přednotifikačním kontaktům mezi Úřadem a 

soutěžiteli, kteří hodlají podat návrh na povolení spojení. Pravidla 

aplikovaná Úřadem pro tento neformální postup jsou stanovena 

v Oznámení Úřadu o přednotifikačních kontaktech se spojujícími se 

soutěžiteli. 

5.3.3. Průběh řízení  

     Úřad je povinen podle § 16 odst. 1 ZOHS neprodleně po obdržení 

návrhu na zahájení řízení oznámit zahájení řízení v Obchodním věstníku 

a prostřednictvím datové sítě. Současně s tím je povinen zveřejnit lhůtu 

pro podání námitek proti tomuto spojení. Účelem podání námitek je 

umožnit ostatním účastníkům trhu vyjádřit relevantní námitky ohledně 

daného spojení. V tomto ohledu však z faktického hlediska je nutno mít 

na paměti, že konkurenti spojujících se soutěžitelů mohou mít zájem na 

realizaci spojení, neboť právě protisoutěžní spojení jim může zvýšit zisky 

prostřednictvím snížené konkurence ze strany spojovaného podniku.  

     Řízení o povolení spojení může mít dvě fázi. V první fázi Úřad 

zkoumá, zda (i) notifikované spojení je spojením soutěžitelů ve smyslu 

ZOHS, zda (ii) podléhá jeho povolení (povolení nebudou podléhat např. 

spojení nedosahující příslušných obratových kritérií uvedených v § 13 

ZOHS) a případně zda (iii) vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení 

hospodářské soutěže. V případě negativní odpovědi na některou ze shora 

uvedených otázek Úřad vydá ve lhůtě 30 dnů rozhodnutí, kterým buď 

spojení povolí, nebo rozhodne o tom, že spojení nepodléhá povolení 

Úřadu. V případě pozitivní odpovědi na všechny shora uvedené otázky 

Úřad oznámí v téže lhůtě účastníkům, že spojení vzbuzuje vážné obavy 

z podstatného narušení hospodářské soutěže. 

     Shora uvedené oznámení není správním rozhodnutím ve smyslu § 67 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, neboť jím 

autorativně nevznikají, nezanikají ani se nemění práva nebo povinnosti 
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adresátů takového úkonu. Proto proti takovému úkonu nelze podat ani 

rozklad. V oznámení by však nepochybně mělo být jeho adresátům 

oznámeno, v čem spočívají vážné obavy z podstatného narušení 

hospodářské soutěže, a to zejména proto, aby se spojující se soutěžitelé 

mohli vyjádřit k obavám Úřadu, případně aby mohli navrhnout závazky 

k odstranění obav z možného narušení hospodářské soutěže. Přitom je 

nutno mít na vědomí, že substantivní analýza prováděná v této první fázi 

je pouze neúplnou a předběžnou analýzou možných následků spojení, 

přičemž komplexní analýza bývá prováděna až ve druhé fázi řízení o 

povolení spojení. Průběh řízení před Úřadem se již v této fázi řízení řídí 

ustanoveními § 21 až 21h ZOHS a podpůrně správním řádem.81 

Doručením shora uvedeného oznámení začíná druhá fáze řízení o 

povolení spojení. 

     Ustanovení § 16 odst. 3 ZOHS stanoví fikci vydání rozhodnutí o 

povolení spojení v případě, že Úřad nevydá rozhodnutí ve lhůtě dle § 16 

odst. 2 ZOHS nebo v téže lhůtě účastníkům řízení nesdělí, že pokračuje v 

řízení. V této souvislosti lze souhlasit se závěrem vyjádřeným v publikaci 

Kindl, str. 234, že pro účely shora uvedené fikce je nutné rozumět 

vydáním rozhodnutím anebo sdělením účastníkům řízení okamžik, kdy je 

příslušné rozhodnutí doručeno účastníkům řízení. Teprve doručením je 

totiž rozhodnutí vůči účastníkům řízení závazné a teprve od té doby jsou 

účastníci povinni se jím řídit. Nebylo by zároveň logické, pokud by 

účastníci mohli realizovat spojení po uplynutí příslušné lhůty, a potom by 

museli spojení rušit, pokud by po uplynutí příslušné lhůty bylo doručeno 

rozhodnutí o pokračování řízení vyhotovené před příslušnou lhůtou. 

                                                 
81 Podrobná analýza procesních ustanovení přesahuje rámec této 

dizertační práce, a proto je na danou problematiku pouze stručně 

odkázáno. 
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     V odborné literatuře se dále objevil názor, že případné rozhodnutí 

Úřadu vydané po uplynutí příslušné lhůty, je rozhodnutím nicotným.82 

Důvody nicotnosti rozhodnutí jsou vyjmenovány v ustanovení § 77 

správního řádu, a ty nejsou v projednávaném případě dány. Takto vydané 

rozhodnutí by dle mého názoru bylo nezákonné z důvodu překážky věci 

pravomocně rozhodnuté (a to fikcí). Proti takto případně vydanému 

rozhodnutí by tedy dle mého názoru bylo nutné podat v zákonem 

stanovené lhůtě rozklad. 

     Druhá fáze řízení o povolení spojení trvá dle ustanovení § 16 odst. 5 

ZOHS nejvýše 5 měsíců, přičemž po marném uplynutí této lhůty je opět 

stanovena fikce rozhodnutí. Ve vztahu k fikci rozhodnutí lze plně 

odkázat na závěry uvedené v předchozím odstavci. Vlastní analýza 

soutěžních důsledků spojení (tzv. substantivní text) je podrobně 

analyzována níže v části 5.4 této dizertační práce. 

     Podle posledního odstavce § 16 ZOHS lze spojení zapsat do 

obchodního rejstříku až poté, co rozhodnutí Úřadu, kterým se povoluje 

spojení, nabude právní moci. Toto ustanovení již na první pohled 

vyvolává otázku, zda se příslušné ustanovení vztahuje i na jiné transakce 

než jsou fúze, které se jako takové do obchodního rejstříku nezapisují, 

avšak ve vztahu k nimž dochází k určitým zápisům do obchodního 

rejstříku (např. změna statutárních orgánů, převod podniku nebo jeho 

části). Dle mého názoru by i takové zápisy měly být zapsány do 

obchodního rejstříku až poté, co nabude právní moci rozhodnutí o 

povolení spojení.83 Na druhou stranu je však nutno si uvědomit, že 

                                                 
82 Viz David Raus, Robert Neruda: Zákon o ochraně hospodářské 

soutěže: komentář a související české i komunitární předpisy, Linde 

Praha, 2. aktualizované a přepracované vydání, 2006, str. 332.  
83 Obdobně viz Jindřiška Munková, Jiří Kindl Zákon o ochraně 

hospodářské soutěže (EKZ), 2. vydání, Praha 2009, str. 239 a David 

Raus, Robert Neruda: Zákon o ochraně hospodářské soutěže: komentář a 
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příslušné rejstříkové soudy mnohdy nebudou ani moci posoudit, zda je 

jednotlivý zápis předmětem regulace ze strany ZOHS (tedy zda je 

spojením, případně spojením naplňující stanovená obratová kritéria). 

Příkladem může být změna členů statutárního orgánu soutěžitele, kterou 

dochází ke změně kontroly v daném soutěžiteli. V praktické rovině nelze 

po rejstříkových soudech požadovat, aby všechny změny statutárních 

orgánů přezkoumávali i z toho pohledu, zda tyto transakce podléhají 

povolení ze strany Úřadu. 

5.3.4. Odklad uskutečňování spojení  

     Podle § 18 ZOHS nemohou soutěžitelé uskutečnit spojení před 

podáním návrhu na zahájení řízení o povolení nebo před právní mocí 

rozhodnutí, kterým se povoluje spojení. Zákonodárce zde dle mého 

názoru správně zvolil takový neurčitý právní pojem jako je 

„uskutečňování spojení“. Tímto termínem se rozumí veškeré právní i 

faktické úkony, kterými dojde k zasahování do struktury trhu, úkony, 

které by hospodářské jednotky, které jsou vůči sobě v normálním 

soutěžním postavení, za obvyklých podmínek nečinily, neboli úkony, ze 

kterých je patrno, že se soutěžitelé již nepovažují za konkurenty. 

V zásadě to budou např. zpřístupnění obchodních tajemství, patentů, 

vědomostí v míře překračující požadavky na poskytnutí dokumentů 

běžných při finanční a právní due-diligence, personální propojení, výkon 

příkazů druhé strany, vzájemný postup na trhu, apod.  

     Jako většina neurčitých právních pojmů však s sebou pojem 

„uskutečňování spojení“ nese určité výkladové potíže. V praxi se 

vyskytla zejména otázka, zda je uskutečněním spojení nabytí kontrolního 

balíku akcií, pokud nedochází k výkonu hlasovacích práv. Tuto otázku 

vyřešil sám Úřad tím, že vydal Oznámení o uskutečňování spojení před 

jeho povolením a výjimkách z něj, v němž výslovně uvádí, že je nutno 
                                                                                                                       
související české i komunitární předpisy, Linde Praha, 2. aktualizované a 

přepracované vydání, 2006, str. 343. 



 

123 

rozlišovat „mezi získáním možnosti kontrolovat daného soutěžitele, které 

založilo spojení soutěžitelů ve smyslu zákona, na straně jedné, s faktickou 

realizací takové možnosti, tj. uplatněním kontroly (nejčastěji výkonem 

hlasovacích práv)“. Závěry tyto oznámení mohou mít důsledky shora 

uvedeného oznámení pro praxi M&A, při nichž se při přípravě smluv o 

převodu akcií či podílu na soutěžiteli nebo aktiv využívá převodu 

s odloženou účinností (odkládací podmínkou) ke dni právní moci 

rozhodnutí Úřadu, jímž Úřad spojení povolí. Na základě oznámení Úřadu 

si lze představit i převod akcií, podílu nebo aktiv se závazkem 

nevykonávat práva spojená s takovým majetkem (rizikem tohoto přístupu 

však je skutečnost, že případné porušení tohoto závazku je porušením 

příslušného zákonného ustanovení, a proto k takovému postupu v praxi 

pravidelně nedochází a v příslušných smlouvách dochází k převodu akcií, 

podílu či akcií s odkládací podmínkou). 

     Ze shora uvedeného zákazu uskutečňování spojení existují dvě 

výjimky, a to v případě uskutečňování spojení, ke kterému má dojít: 

a) na základě veřejné nabídky převzetí účastnických cenných papírů, 

nebo  

b) na základě sledu operací s kótovanými cennými papíry, v jejichž 

důsledku je nabyta kontrola od různých subjektů za předpokladu, že byl 

neprodleně podán návrh na zahájení řízení podle § 15 odst. 1 ZOHS a že 

hlasovací práva spojená s těmito cennými papíry nejsou vykonávána  

(viz § 18 odst. 2 ZOHS). 

     Nadto může Úřad na návrh soutěžitelů rozhodnout o povolení 

výjimky ze zákazu uskutečňování spojení, jestliže jim nebo třetím 

osobám jinak hrozí závažná škoda nebo jiná závažná újma. Při tomto 

rozhodování, na které má Úřad poskytnutu lhůtu v délce 30 dnů, vezme 

Úřad v úvahu vedle škody a jiné újmy následky výjimky na 

hospodářskou soutěž na relevantním trhu. Úřad tedy při rozhodování o 

výjimce musí učinit alespoň v hrubých obrysech substantivní analýzu 

příslušného spojení. V návaznosti na výsledky této analýzy je pak § 18 
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odst. 4 ZOHS Úřadu dána pravomoc „v rozhodnutí o povolení výjimky 

stanovit podmínky a omezení ve prospěch zachování hospodářské 

soutěže“. Návrh na povolení výjimky lze podat s návrhem na povolení 

spojení nebo kdykoliv v průběhu řízení. 

     Ustanovení § 18 odst. 5 ZOHS pak dává Úřadu pravomoc rozhodnout 

o opatřeních nezbytných k obnově účinné soutěže na relevantním trhu, 

jestliže bylo spojení uskutečněno v rozporu s pravomocným rozhodnutím 

Úřadu, a to včetně případu, kdy k uskutečnění spojení došlo, aniž byl 

podán návrh na zahájení řízení podle § 15 odst. 1 ZOHS. Z gramatického 

výkladu posledně citovaného ustanovení lze dle mého názoru dovodit, že 

příslušné oprávnění nelze uplatnit, pokud byl podán návrh na povolení 

spojení, ale v rozporu s ustanovením § 18 bylo spojení uskutečněno před 

právní moci rozhodnutí, kterým Úřad spojení povolil.84 V takovém 

případě však má Úřad pravomoc podle § 20 odst. 4 ZOHS rozhodnout o 

uložení opatření k nápravě, jejichž účelem je obnovení účinné 

hospodářské soutěže na trhu, a stanovit pro jeho splnění přiměřenou 

lhůtu. Takovým opatřením k nápravě dle mého názoru může být i příkaz 

divestovat určitou část aktiv nebo převést příslušné akcie, podíly nebo 

aktiva zpět z kupujícího na prodávajícího. V této situaci uvádí autoři 

Jindřiška Munková, Jiří Kindl Zákon o ochraně hospodářské soutěže 

(EKZ), 2. vydání, Praha 2009 na str. 300 svého komentáře, že „navíc za 

předpokladu, že úkony činěné ze strany spojujících se soutěžitelů před 

povolením spojení podniků (např. koordinace marketingových aktivit, 

výměna obchodně citlivých informací atp.) budou naplňovat skutkovou 

podstatu kartelového deliktu … anebo zneužití dominantního postavení, 

bude samozřejmě možno takové úkony postihovat podle daných 

ustanovení“. S tímto tvrzením se ztotožňuji. Dle mého názoru se totiž 

                                                 
84 Viz rovněž David Raus, Robert Neruda: Zákon o ochraně hospodářské 

soutěže: komentář a související české i komunitární předpisy, Linde 

Praha, 2. aktualizované a přepracované vydání, 2006, str. 404. 
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jedná o kvalitativně jiné porušení ZOHS, pokud vedle pouhého 

neodložení uskutečnění spojení příslušný podnik týmž jednáním rovněž 

poruší svoji povinnost nezneužít dominantního postavení. Pokud tak 

učiní, je dle mého názoru nepochybně možno použít jinou (přísnější) 

formu opatření k nápravě. Totožný závěr dle mého názoru platí i 

v případě „souběhu“ neodložení uskutečňování spojení a dohod 

narušujících soutěž. V takovém případě je totiž zjevné, že pokud 

porušení povinnosti neodložit uskutečňování spojení rovněž naplňuje 

známky porušení dohod narušujících soutěž, představuje takové jednání 

z pohledu účinné hospodářské soutěže větší míru jejího narušení, a je 

tedy možno v takovém případě aplikovat přísnější opatření k nápravě, 

případně pokuty. V daném případě je však nutné konstatovat, že ze 

substantivního hlediska je pro Úřad jednodušší uložit nápravné opatření 

pouze z důvodu porušení odkladu uskutečnění spojení, protože tato 

skutečnost je obvykle daleko snáze a rychleji prokazatelná než prokázání 

dohod narušujících soutěž nebo zneužití dominantního postavení. Lze 

tedy předpokládat, že v případě porušení odkladu uskutečnění spojení 

nejprve Úřad v poměrně krátké době rozhodne o uložení nápravných 

opatření z titulu porušení odkladu uskutečňování spojení, a teprve potom 

bude zkoumat, zda případně daným jednáním byla porušena i další 

ustanovení ZOHS. 

     V této souvislosti lze uvažovat rovněž o tom, jaké následky bude mít 

porušení odkladu uskutečňování spojení z hlediska soukromého práva, a 

to zejména s ohledem na problematiku (ne)platnosti příslušných úkonů. 

Obecně je sice dle mého názoru možno uplatnit ustanovení § 39 

občanského zákoníku, dle něhož jsou neplatné úkony, které „svým 

obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí 

dobrým mravům“ , nicméně v soutěžněprávní rovině lze nalézt pouze 

omezený počet úkonů, které by takto bylo možno postihnout. Ve většině 

případů totiž bude mít porušení odkladu uskutečňování spojení faktický 

rozměr (např. sdílení informací, koordinace marketingu, omezená 
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soutěž), případně bude mít formu usnesení valné hromady (např. 

jmenování společných orgánů společnosti, atd.). V případě faktických 

úkonů nemá z hlediska soutěžního práva smysl hovořit o jejich platnosti 

či neplatnosti a usnesení valné hromady lze napadat pouze způsoby 

stanovenými v ustanovení § 183 obchodního zákoníku. Nebude-li takto 

neplatnost napadena, bude mít dle mého názoru usnesení, které je 

z materiálního hlediska v rozporu s povinností odložit uskutečnění 

spojení, stejné účinky, jako usnesení učiněné v souladu s aplikovatelnými 

zákony.85 

     V komentářové literatuře nepanuje shoda, zda smlouva o spojení 

soutěžitelů (např. smlouva o fúzi) je neplatná v případě, že byla porušena 

povinnost odložit odklad uskutečnění spojení. Některé komentáře 

dovozují neplatnost takového právního úkonu podle § 39 občanského 

zákoníku, dle něhož je neplatným „právní úkon, který svým obsahem 

nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým 

mravům“ .86 Některé komentáře dovozují, že taková dohoda není účinná 

do doby povolení takového spojení Úřadem s odkazem na § 47 

občanského zákoníku, dle něhož „jestliže zákon stanoví, že ke smlouvě je 

třeba rozhodnutí příslušného orgánu, je smlouva účinná tímto 

rozhodnutím“.87 Konečně ostatní komentáře dovozují platnost a účinnost 

                                                 
85 Obdobně viz např. Jindřiška Munková, Jiří Kindl Zákon o ochraně 

hospodářské soutěže (EKZ), 2. vydání, Praha 2009, str. 300. 

86 Viz Oliva, L., Šumbera, M. (1996) Zákon o ochraně hospodářské 

soutěže. Praha : Victoria Publishing, 1996, str. 57, kteří nicméně ještě 

komentovali znění zákona č. 63/1991 Sb. 

87 Raus, D., Neruda, R. (2006) Zákon o ochraně hospodářské soutěže. 

Komentář. 2. vydání. Praha : Linde, 2006. V tomto ohledu je však nutno 

poukázat na dostupné závěry komentátorů ustanovení § 47 občanského 

zákoníku, kteří shodně konstatují, že ustanovení § 47 občanského 
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takové dohody, ledaže Úřad rozhodne o uložení povinnosti 

prodávajícímu prodat zpět akcie kupujícímu, zrušit smlouvu o spojení či 

jiným způsobem obnovit předešlý stav.  

     Dle mého názoru je správný výklad ten, že smlouva o spojení je 

platná a účinná, ačkoliv byl porušen zákaz uskutečňování spojení před 

povolením spojení Úřadu. Takový závěr vyplývá ze skutečnost, že Úřad 

může soutěžitelům uložit předmětnou smlouvu o spojení zrušit, prodat 

podíly, převést podnik nebo jeho část. Pokud by taková smlouva o 

spojení byla neplatná, nemělo by takové oprávnění Úřadu smysl. V tomto 

ohledu se plně ztotožňuji s argumentací zastávanou v Jindřiška Munková, 

Jiří Kindl: Zákon o ochraně hospodářské soutěže (EKZ), 2. vydání, 

Praha 2009, str. 302. 

     Ohledně možné šíře ukládání nápravných opatření lze názorně citovat 

z rozsudku Krajského soudu v Brně sp. zn. 31 Ca 133/2005-62, ze dne 

30. 11. 2006, v němž se Krajský soud vyjádřil k přípustnosti uložit 

soutěžiteli povinnost změnit ustanovení určitého článku smlouvy: 

“[Žalovaný] tvrdí, že není schopen zajistit změnu ustanovení jednoho 

článku [smlouvy] s ohledem na možný nesouhlas smluvních partnerů. 

Jakkoli je toto tvrzení v obecné rovině akceptovatelné, v kontextu věci 

vyznívá zcela účelově, a to tím spíše, že změna předmětného smluvního 

ustanovení by pro smluvní partnery žalobce představovala odstranění 

nerovnosti ve smluvním vztahu se žalobcem, a nelze tedy rozumně 

předpokládat, že by se některý z obstaravatelů této změně bránil. Nelze si 

přitom představit, jakým jiným způsobem by nápravné opatření mělo být 

formulováno. Pokud by byl totiž žalobce pouze zavázán k iniciaci 

                                                                                                                       
zákoníku je obsolentní (viz např. Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M. 

a kol. (2004) Občanský zákoník. Komentář. 9. vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2004 nebo Holub, M. (2002) Občanský zákoník. Komentář. Praha : 

Linde, 2002). 
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provedení změny Smlouvy s jednotlivými obstaravateli, nebylo by dost 

dobře možné určit, v čem konkrétně by tato iniciace spočívala. Nelze 

přitom přehlédnout, že nápravné opatření nemá sankční povahu, nýbrž 

sleduje odstranění nepříznivých důsledků protisoutěžního jednání 

(respektive jeho prevenci či opakování); uložení recipročních povinností 

smluvním partnerům účastníka řízení (zde obstaravatelům žalobce) 

přitom není možné, neboť ze zákona nevyplývá oprávnění orgánu 

dohledu ukládat tato opatření osobám, které nebyly účastníkem 

správního řízení.” 

     S ohledem na shora uvedený výčet oprávnění Úřadu lze konstatovat, 

že Úřad má dostatečně široká opatření, jak zajistit dodržování povinnosti 

soutěžitelů týkající se spojení soutěžitelů. V tomto ohledu upozorňuji na 

významný rozdíl mezi českou právní úpravou a úpravou USA, kde mají 

obdobná oprávnění soudy a příslušné výkonné soutěžněprávní orgány 

mají pravomoc podat návrh na zakázání daného spojení soudu spolu 

s návrhem na nařízení předběžného opatření. Podrobnosti jsou uvedeny 

v části 6. této dizertační práce níže. 

     Rozdíly však existují rovněž mezi právní úpravou v České republice a 

unijní úpravou. Porušení povinnosti odložit uskutečňování spojení, které 

nebude následně povoleno příslušným soutěžním úřadem, má na unijní 

úrovni za následek neplatnost příslušné smlouvy se všemi 

soukromoprávními důsledky stanovenými vnitrostátním právem. Naopak 

podle českého právního řádu jsou takové smlouvy platné s tím, že Úřad 

může uložit soutěžitelům nápravná opatření, mezi nimiž rovněž figuruje 

povinnost převést zpět obchodní podíly, podnik či jeho část nebo zrušit 

smlouvu o spojení. Porušení odkladu uskutečňování spojení tedy má 

v unijní úpravě bezprostřednější a přímější důsledky než v právní úpravě 

české. 
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5.3.5. Zrušení rozhodnutí o povolení spojení  

     Podle ustanovení § 19 ZOHS je Úřad ve stanovených případech 

oprávněn zrušit rozhodnutí o povolení spojení v případě zjištění, že:  

• spojení povolil na základě podkladů, údajů a informací, za jejichž 

úplnost, správnost a pravdivost odpovídají účastníci řízení a které se 

ukázaly zcela nebo zčásti nepravdivé nebo neúplné, nebo povolení 

bylo dosaženo tím, že účastníci řízení uvedli Úřad v omyl, 

• soutěžitelé neplní podmínky, omezení nebo závazky, kterými Úřad 

podmínil povolení.  

     Řízení ve shora uvedených věcech Úřad může zahájit v objektivní 

lhůtě 5 let od doby, kdy ke shora uvedeným skutečnostem došlo, a 

v subjektivní lhůtě 1 roku ode dne, kdy shora uvedené skutečnosti zjistil. 

Jak již bylo uvedeno shora, ustanovení § 18 odst. 5 ZOHS dává Úřadu 

pravomoc rozhodnout o opatřeních nezbytných k obnově účinné soutěže 

na relevantním trhu, jestliže bylo spojení uskutečněno v rozporu 

s pravomocným rozhodnutím Úřadu. V případě, že soutěžitelé neplní 

podmínky, omezení nebo závazky, kterými Úřad podmínil povolení, pak 

Úřad dle svého vlastního uvážení může s ohledem na okolnosti 

konkrétního případu volit mezi postupem podle § 19 odst. 1 ZOHS a 

postupem dle § 18 odst. 5 ZOHS. Jak správně upozorňuje Jiří Kindl, 

„Úplné zrušení rozhodnutí a následné nařízení dekoncentrace přichází 

v úvahu zejména v případech, kdy dochází ze strany účastníků 

k porušování jimi přijatých závazků, přičemž monitoring jejich 

dodržování se ukázal nadmíru obtížným, a vhodnější by se proto jevilo 

spojení podniků vůbec nepovolit či stanovit závazky odlišné. Naopak 

v případech, kdy se ukazuje, že spojení jako takové výraznější problémy 

z hlediska hospodářské soutěže nezpůsobuje, a úplná revokace 

povolujícího rozhodnutí by se jevila neadekvátní, je možno sáhnout 

k opatřením nezbytným k obnově účinné soutěže na relevantním trhu, což 
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dává Úřadu dostatečnou volnost pro improvizaci dle konkrétních 

okolností jednotlivého případu“.88 

     Určité nejasnosti mohou panovat ohledně otázky, co se rozumí 

předložením podkladů, údajů a informací, za jejichž úplnost, správnost a 

pravdivost odpovídají účastníci řízení a které se ukázaly zcela nebo zčásti 

nepravdivé nebo neúplné. Dle mého názoru je nutno za tyto údaje 

považovat výhradně skutkové informace, nikoliv právní hodnocení 

vycházející z příslušných informací. Domnívám se tedy, že postup Úřadu 

podle ustanovení § 19 odst. 1 ZOHS by nebyl na místě, pokud by 

v návrhu na povolení spojení došlo k chybnému vymezení relevantního 

trhu ze strany notifikujících soutěžitelů (což je povinnou součástí 

dotazníku), ačkoliv by bylo přesně popsáno, jaké výrobky vyrábí či jaké 

služby poskytují. 

5.4. Substantivní test  

     Před přistoupením k vlastnímu substantivnímu testu, neboli testu, 

jehož cílem je zjištění, zda se po spojení zvýší pravděpodobnost ohrožení 

účinné hospodářské soutěže, je třeba přistoupit k vymezení relevantního 

trhu. Toto vymezení nám dává odpověď na otázku, v jaké šíři má být 

prováděn substantivní test. Spojením obou těchto součástí řízení se 

dobéřeme k cíli celého řízení před Úřadem, tedy k rozhodnutí, zda se 

spojení povoluje nebo nepovoluje. 

5.4.1. Vymezení relevantního trhu  

     Relevantní trh je vymezen v § 2 ZOHS. Jak definice, tak její výklad je 

stejný jako v ES. Odkazuji tedy na část 3.1.3.1. této práce. I praxe Úřadu 

je taková, že ve vymezení relevantního trhu odkazuje na praxi Komise a 

sám prakticky nějaké exaktnější ekonomické a ekonometrické zkoumání 

neprovádí. 
                                                 
88 Jindřiška Munková, Jiří Kindl Zákon o ochraně hospodářské soutěže 

(EKZ), 2. vydání, Praha 2009 
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5.4.2. Vlastní substantivní test  

     Podoba substantivního testu je stanovena v § 17 ZOHS. Znění 

zásadního ustanovení v odst. 3 je totožná se zněním Nařízení a stanoví, 

že spojení nebude povoleno, pokud má za následek podstatné narušení 

hospodářské soutěže na relevantním trhu, zejména proto, že by jím 

vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se 

soutěžitelů. Dále stanoví vyvratitelnou právní domněnku, že pokud podíl 

spojeného soutěžitele na trhu nepřesáhne 25%, nemá toto spojení za 

následek podstatné narušení hospodářské soutěže.  

     Je na újmu české právní úpravy, že neexistuje podobný dokument, 

jako jsou Pokyny EU. Nicméně, ZOHS alespoň ve velmi hrubých rysech 

deklaruje v odstavci prvním, jaké skutečnosti bude Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže zejména posuzovat. Jsou jimi potřeba zachování a 

rozvíjení účinné hospodářské soutěže, struktura všech spojením 

dotčených trhů, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich 

hospodářská a finanční síla, právní a jiné překážky vstupu dalších 

soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možnost volby dodavatelů nebo 

odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývoj nabídky a poptávky na 

dotčených trzích, potřeby a zájmy spotřebitelů a výzkum a vývoj, jehož 

výsledky jsou k prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži. Tyto 

posuzované skutečnosti jsou však příliš obecné a ve skutečnosti nic 

nenapovídají o průběhu substantivního testu a o tom, jaké okolnosti 

snižují či naopak zvyšují pravděpodobnost, že spojení bude mít 

protisoutěžní účinky. Nelze tedy než doufat, že i při posuzování spojení 

bude Úřad čerpat z praxe a Pokynů EU a relevantní rozhodovací praxe 

ESD. V praxi k tomu dochází.89 

                                                 
89 Viz např. Jindřiška Munková, Jiří Kindl: Zákon o ochraně hospodářské 

soutěže (EKZ), 2. vydání, Praha 2009, kteří uvádí: „[v]e své rozhodovací 

praxi však Úřad užívá obdobnou metodiku, jaká je popsána 

ve zmiňovaných pokynech Komise, a lze z ní proto vycházet i pro 
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     Stejně jako v ES se uplatňuje i v právu českém tzv. teorie 

doprovodných omezení, též někdy teorie imanence. Pro výklad stručného 

ustanovení v ZOHS se opět podpůrně uplatní Oznámení Komise o 

omezeních přímo souvisejících a nezbytných pro uskutečnění spojení, 

taktéž viz výklad v kapitole 3.1.2.6. této práce. 

     V tomto ohledu je nutno upozornit rovněž na skutečnost, že iniciativa 

navrhnout omezení a závazky nezbytné pro ochranu hospodářské soutěže 

zůstává výlučně na spojujících se soutěžitelích. To potvrzuje rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 4. 2004, sp. zn. 2 A 10/2002-OL 

ve věci Karlovarské minerální vody, dle něhož „zůstává odpovídající 

zákonu, ale i pravidlům soutěže vůbec, pasivní úloha Úřadu při tomto 

procesu povolování, alespoň co se týče omezení a závazků nezbytných 

pro ochranu hospodářské soutěže. ... Správní orgán nebyl povinen sám 

iniciativně nabídnout řešení, aby fúze mohla být povolena“. 

5.5. Shrnutí české právní úpravy 

     Právní úprava spojování soutěžitelů v ČR čerpá ve všech podstatných 

ohledech z právní úpravy EU. V souladu se zásadou one-stop-shop jsou 

předmětem přezkumu pouze spojení, která nejsou meritorně posuzována 

Komisí. Průběh řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže má 

svá specifika odlišná od procesních pravidel před Evropskou komisí. 

     Česká právní úprava se potýká s problémy vyplývajícím z nevhodně 

zvoleného názvosloví. Kritizováno je zejména použití pojmu soutěžitel a 

zvoleného výčtu transakcí, která jsou považována za spojení. Právní 

teorie i praxe si pomáhají při výkladu nevhodně zvolených pojmů 

poměrně flexibilním a extenzivním výkladem. V některých případech je 

však možnost takového extenzivního výkladu pochybná. 

                                                                                                                       
posuzování spojení v českém kontextu, což pochopitelně přispívá k větší 

míře právní jistoty soutěžitelů” . 
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     Z důvodu nevhodně zvoleného názvosloví (např. rozlišování mezi 

podnikateli a nepodnikateli v případech nabytí kontroly) nelze vyloučit, 

že podle ZOHS nebudou za spojení považována některá spojení, která by 

kvalitativně (za předpokladu naplnění obratových kritérií) představovala 

spojení podniků dle práva EU. K určitým rozdílům v rozsahu právního 

institutu spojení může docházet i z jiných důvodů (Úřad například 

přistupuje jinak ke konceptu změny kvality kontroly, kdy za spojení 

může považovat i transakci, kde dochází ke změně společně 

kontrolujících entit, avšak nedochází ke změně kontroly ze společné na 

výlučnou. 

     Z hlediska substantivního testu neexistuje dle mých znalostí 

významnější rozdíl mezi ČR a EU. Úřad nevydal žádný dokument 

objasňující, na základě jakých kritérií posuzuje soutěžní efekty spojení, 

v praxi však vychází z Pokynů EU. 

     S ohledem na shora uvedené lze de lege ferenda doporučit změnu 

koncepce ZOHS z hlediska použitých pojmů, a to zejména použití pojmu 

podnik a výslovné uznání, že význam tohoto pojmu má být obdobný jako 

v EU a nikoliv se shodovat s pojmem podnik definovaným pro účely 

obchodního zákoníku. 
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6. Právní úprava spojování v právních 
předpisech USA 

 

6.1. Historický vývoj  úpravy spojování v USA 

     Právní úprava spojování v USA má dlouholetou tradici a ne nadarmo 

se USA považuje za kolébku soutěžního zákonodárství. Datuje se od 

konce devatenáctého století, kdy bylo Shermanovým zákonem v § 2 

stanoveno, že „každá osoba, která zmonopolizuje nebo se pokusí 

zmonopolizovat nebo se spojí či dohodne s jinou osobou či osobami, že 

zmonopolizuje část obchodu mezi několika státy nebo s cizími státy se 

dopustí zločinu…“. Tento první protisoutěžní zákon má sice velmi 

daleko k moderním úpravám, nicméně je nutné si uvědomit, že USA mají 

v současné době za sebou už více než století vývoje soutěžního 

zákonodárství.  

    V reakci na některá rozhodnutí soudů a odlišná stanoviska soudců ve 

významných kauzách byla v roce 1914 provedena změna v právním řádu 

přijetím § 7 Claytonova zákona, kterýžto se zaměřil na akvizice jakožto 

jednoduchou operaci umožňující ovlivňovat chování konkurenta. 

Nicméně ani tato změna nebyla dostatečná, neboť soudy přistupovaly ke 

znění zákona velmi přísně. Odmítaly např. nařídit divestici, pokud se 

soutěžitelé nezákonně spojili. Toto se dělo často, a proto se do roku 1950 

Claytonův zákon nestal účinným nástrojem v boji proti omezení soutěže 

v důsledku akvizic a spojí.  

     V padesátých letech došlo k zásadnímu obratu, Nejvyšší soud začal 

houfně zakazovat spojení. O ochotě soudů prohlásit sloučení za 

nezákonné svědčí fakt, že Federální obchodní komise (Federal Trade 

Commission, dále jen FTC) neztratila po případu Brown Shoe (1964) 

jediný případ před Nejvyšším soudem do roku 1974. V roce 1968 došlo k 

vydání prvních pravidel (guidelines) Ministerstvem spravedlnosti. 

V sedmdesátých letech došlo také k přijetí Hart-Scott-Rodinova zákona 
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(dále jen „HSR zákon“) a k zavedení povinných notifikací spojení. 

Důsledkem přijetí HSR zákona byl „posun většiny soutěžní aktivity 

v oblasti spojení ze soudů na byrokracii; z odpovědnostního režimu 

k regulaci před uzavřením spojení.90 

     Z hlediska ekonomického života dochází v tomto období k větší 

frekvenci převzetí podniků jakožto nástroje růstu, který je rychlejší než 

růst vnitřní expanzí. Významným rozhodnutím je např. případ US v. 

Philadelphia National Bank, ve kterém Nejvyšší soud rozhodl, že 

geografickým relevantním trhem v bankovnictví je město Filadelfie a 

jeho nejbližší okolí a prohlásil, že při každé obchodní činnosti je třeba při 

vymezení relevantního trhu brát na zřetel otázku, jakým způsobem jsou 

výrobky zaměnitelné a jakým způsobem k nim spotřebitelé mají přístup. 

     O vypovídacím významu koncentračních kritérií na trhu po spojení 

svědčí právní věta shora uvedeného rozhodnutí, kterou se přesouvá 

důkazní břemeno o zákonnosti spojení na spojované podniky, která zní: 

V případě spojení, jehož výsledkem je tak významný nárůst koncentrace 

firem na tomto trhu (30%), je tak vysoce pravděpodobné oslabení 

soutěže v důsledku spojení, že při nedostatku důkazů osvědčujících opak 

takových protisoutěžních efektů, musí být zakázáno. Rozhodnutí o 

nezákonnosti spojení neovlivnil ani fakt, že zákonem bylo zakázáno 

rozšiřování bank mimo oblast, ve které byly založeny, takže akvizice jiné 

banky byla vlastně jedinou možností, jak vstoupit na trh. Toto přenesení 

důkazního břemene bylo pozdějším vývojem opuštěno a v současnosti je 

důkazní břemeno na žalobcích, aby prokázali pravděpodobnost vzniku 

protisoutěžních efektů spojení. 

                                                 
90 Viz Eleanor M. Fox, Lawrence A. Sullivan, Rudolph J.R. Peritz: Cases 

and materials on U.S. Antitrust in global context: druhé vydání: Thomson 

West 2004, str. 280. 
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     Skutečnost, že velké tržní podíly ještě automaticky neznamenají 

nezákonnost spojení, potvrdil případ US v. General Dynamics Corp. (415 

U.S. 486 (1974), ve kterém se vládní úřady snažily dokázat 

prostřednictvím vývoje tržních podílů na trhu uhlí, že daný trh je vysoce 

koncentrovaný, a dané spojení je tedy nezákonné. Nejvyšší soud však 

vyjádřil přesvědčení, že statistické údaje z minulého období ještě 

neznamenají, že by spojením došlo k omezení soutěže, a prohlásil, že 

tržní sílu na trhu uhlí je třeba zkoumat spíše podle zásob nalezišť 

jednotlivých podniků, než prostřednictvím tržních podílů, jelikož se 

jedná o trhy, kde jsou sjednávány velké kontrakty s malou frekvencí. 

Vzhledem k tomu, že jedna ze zúčastněných společností měla rezervy 

dosahující pouze 1% rezerv podniků v dané oblasti, prohlásil soud toto 

spojení za zákonné. Na základě tohoto rozhodnutí následně vznikla a 

vyvíjela se obrana upadajícího podniku, protože z 52 mil. tun rezerv 

nebylo „prodáno“ dlouhodobými kontrakty pouze 4 mil. tun a podnik tak 

stál před ukončením činnosti, protože bylo prokázáno, že jiným 

způsobem než akvizicí nemůže nové rezervy získat. 

     Spojení podniků je také snadná cesta k rozšíření působnosti podniku, 

tedy ke vstupu na nový trh. Tomuto rozšíření se vláda snažila zabránit v 

případu US v. Falstaff Brewing Corp. a argumentem byla hlavně 

skutečnost, že Falstaff byl potenciálním konkurentem a vstupem na trh 

akvizicí zhoršil soutěž na trhu zejména vzhledem k situaci, kdy by na trh 

vstoupil de novo.  Tento argument nebyl přijat okresním soudem, který 

na základě skutečnosti, že dle výpovědi zaměstnanců společnosti Falstaff 

nebylo ekonomicky možno vstoupit na trh de novo, rozhodl, že Falstaff 

nebyl potenciálním soutěžitelem. Nicméně Nejvyšší soud rozhodl, že 

společnost pozorně sledující trh a ochotna na něj vstoupit při změně ceny 

může vykonávat na trh významný konkurenční tlak a tím přispívat k 

efektivní soutěži.  

     Výše uvedený výsledek je však nutno v každé situaci přizpůsobit 

příslušnému relevantnímu trhu. V případu US v. Marine Bancorporation 
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(418 U.S. 602 (1974)), Inc. vzal Nejvyšší soud na vědomí strukturu trhu 

na bankovním trhu a zejména regulační podmínky, které na něm existují. 

Byly stanoveny podmínky, při jejichž splnění dojde k porušení § 7 

Claytonova zákona, a to (i) musí zde existovat jiné možnosti vstupu na 

trh než akvizicí a (ii) tato možnost musí znamenat významnou 

pravděpodobnost  dekoncentrace trhu nebo jiné pro-soutěžní efekty. 

Vzhledem k tomu, že na trhu existovaly významné bariéry vstupu 

rozhodl soud, že zde nelze uplatnit princip potenciálního konkurenta a 

prohlásil spojení za slučitelné se zákonem. Toto rozhodnutí je významné 

také v tom smyslu, že soud definoval geografický trh jako takový trh, kde 

získávaná společnost je aktuálním a přímým konkurentem. 

     Velmi zajímavý přístup k problematice joint-ventures zaujal Nejvyšší 

soud v případě US v. Penn-Olin Chemical Co. v roce 1964. Judikoval, že 

joint-ventures spadají pod ustanovení § 7 Claytonova zákona, jako kdyby 

každá ze zúčastněných společností převzala 50% podílu na přebírané 

společnosti. Při posuzování spojení je třeba zjistit, zda by kterákoli 

společnost sama o sobě mohla působit na relevantní trh jako potenciální 

konkurent – v případě negativní odpovědi by nemohlo dojít ke zmenšení 

hospodářské soutěže.  

6.1.1. Zásadní procesní otázky spojování podniků a 
působnost jednotlivých soutěžních zákonů 

     V americkém systému se na rozdíl od evropských zvyklostí rozhoduje 

o otázce, zda je dané spojení zákonné nebo nezákonné v soudním řízení. 

Role správních úřadů, a to FTC a DOJ v procesu spočívá v tom, že jsou 

stranou žalující. Napadat spojení mohou rovněž jednotlivé státy USA, tak 

soukromé osoby, jimž je způsobena újma nebo jim hrozí vznik újmy 

v důsledku porušení soutěžních předpisů (viz části 4 a 16 Claytonova 

zákona). Újmou ve shora uvedeném smyslu přitom nemůže být újma 

způsobená konkurencí jako takovou (viz případ Brunswick v. Pueblo 

Bowl-O-Mat Inc., 429 U.S. 477 (1977). 
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     Spojující se podniky musí spojení notifikovat výše uvedeným úřadům. 

Notifikační kritéria jsou stanovena rozdílně od evropských. Podle 

obecného pravidla stanoveného v tzv. Hart-Scott-Rodino Antitrust 

Improvements Act, uveřejněném v 15 U.S.C. § 18a, (dále jen “HSR 

zákon”) je vyžadována notifikace při splnění tzv. testu velikosti transakce 

a zároveň testu velikosti osoby. Podle testu velikosti transakce je 

vyžadována notifikace, pokud nabývající osoba získá nebo bude držet 

určitá aktiva, podíly s právem volby a/nebo podíly v nekorporátních 

entitách v hodnotě přesahující 68,2 miliónů USD a podle testu velikosti 

osoby je vyžadována notifikace za splnění tří podmínek: 

(1) transakce ovlivňuje obchod v USA;  

(2) buď (a) roční tržby nebo celková aktiva jedné ze stran činí alespoň 

136,4 miliónů USD, a roční tržby nebo celková aktiva druhé ze stran 

činí alespoň 13,6 miliónů USD (kde nabývaná osoba se nezabývá 

výrobou, počítají se pouze celková aktiva, nikoliv tržby, ledaže tržby 

přesahují 136,4 miliónů USD); nebo (b) hodnota majetku (akcií či 

obchodních podílů) nabyvatele činí 272,8 miliónů USD nebo více v 

jakýkoliv okamžik; a  

(3) hodnota akcií nebo aktiv druhé strany držené nabyvatelem po 

transakci dosáhne $68.2 miliónů nebo více.  

     Test velikosti osoby se neprovádí a notifikovat se musí spojení, kdy 

výše transakce překročí 263,8 miliónů USD. Všechny shora uvedené 

částky jsou uvedeny vzhledem k roku 2012, periodicky se mění 

v závislosti na změnách amerického hrubého národního produktu) 

Obdobně jako v EU, rovněž v USA se uplatňuje koncept konečné 

mateřské společnosti. Pro účely soutěžních zákonů se dle definice pojmu 

„osoba“ rozumí konečná mateřská společnost a všechny osoby, které 

kontroluje ať přímo, či nepřímo. Za osobu se však nepovažují cizí státy 

USA, státy v USA ani žádná subdivize nebo úřad těchto států. Koncept 

kontroly je stanoven na základě kvantitativních parametrů jako dispozice 

s 50% nebo více hlasovacích práv na vydavateli nebo právo na zisk ve 
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výši 50% nebo více nebo právo volit 50% nebo více statutárních 

orgánů.91 

     Povinnost notifikace nevzniká na rozdíl od Evropy v důsledku změny 

kontroly nad jiným podnikem, ale v důsledku získání akcií nebo jiného 

podílu nebo jako získání části nebo celého majetku jiné osoby 

vykonávající obchodní činnost nebo ovlivňující obchod osobou 

vykonávající obchodní činnost nebo ovlivňující obchod. Úprava 

spojování podniků se však nevztahuje na osoby, které nabudou cenné 

papíry výhradně za účelem investice a nevykonávají hlasovací práva. 

Z povinnosti notifikace jsou vyňaty některé další transakce.  

     Podobně jako v evropských úpravách jsou stanoveny náležitosti, které 

taková notifikace musí obsahovat. Před notifikací a uplynutím čekací 

doby nesmí žádná osoba získat cenné papíry, s nimiž je spojeno 

hlasovací právo nebo aktiva jiné osoby, ani „uzavřít spojení“ (viz část 6.4 

této dizertační práce níže). Čekací doba začíná běžet k datu přijetí 

notifikace (pokud splňuje veškeré náležitosti) a končí třicátým dnem po 

přijetí (v případě cash tenderu uplynutím patnáctého dne).  

     Pravomoci FTC a DOJ jsou nicméně omezeny speciálními úpravami 

jednotlivých států, které mají pravomoci vyjmout určité transakce 

z pravomoci federálních úřadů. Toto vynětí pravomoci je označování 

jako „doktrína státní žaloby“ (state action doctrine).  

     Podle této doktríny, která se datuje k rozhodnutí Nejvyššího soudu v 

roce 1943 ve věci Parker v. Brown, spojení státních subjektů nejsou 

předmětem soutěžního přezkumu, pokud existuje jasně stanovená státní 

politika nahradit běžné soutěžní předpisy regulací spolu s aktivním 

státním dohledem nad napadeným jednáním. Tato doktrína se v 

posledních dnech dokončování této dizertační práce stala velmi 

                                                 
91 Shora uvedený základní přehled není zcela úplný. Důvodem je 

skutečnost, že se v definicích používají označení subjektů, které nemají 

v ČR stejný právní režim.   
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aktuálním tématem ve Spojených státech amerických, neboť Nejvyšší 

soud zahájil řízení týkající se této věci. Právní teorie je nyní v očekávání, 

zda shora uvedený “standard jasného stanovení státní politiky” bude ze 

strany Nejvyššího soudu změněn nebo naopak potvrzen. V daném 

případě (žaloba FTC proti spojení Phoebe Putney Health System Inc.) 

totiž odvolací soud rozhodl, že shora uvedený standard je splněn v 

případě, že státní zákony Georgie dávali úřadům právo nabýt podíly v 

nemocnicích v Georgii. K danému závěru došel odvolací soud na základě 

argumentu, že je nemyslitelné se domnívat, že se zákonodárci mohli 

domnívat, že venkovštější trhy Georgie by mohly uživit tolik nemocnic, 

aby jejich nabytí ze strany úřadu nemohlo poškodit soutěž.92 Rozhodnutí 

v dané věci nelze předjímat, nicméně v současnosti lze souhlasit se 

závěrem, že „ledaže Nejvyšší soud změní dosavadní pravidlo, což 

opravdu neočekávám, státní zákonodárci mají plné pole působnosti. 

Pokud chtějí schválit všechna spojení nemocnic ve státě, mají pravomoc 

tak učinit, jen to musí učinit výslovně” .93  

 

6.1.2. Úprava spojování podle společných pokynů FTC a 
DOJ 

6.1.2.1. Úvod 

     Podle hlavního soutěžního zákona USA, tedy Claytonova zákona, 

jsou zakázána taková spojení, která mohou mít vliv na podstatné snížení 

soutěže nebo mohou vést ke vzniku monopolu, neboli v původním znění 

„the effect of such acquisition may be substantially to lessen competition 

                                                 
92 Melissa Lipman: Justices May Refine State Action Antitrust Rule In 

Phoebe, Law360.com, 25.6. 2012. 
93 Názor Herberta Hovenkampa, profesora práva na Universitě Iowa, 

v článku Melissa Lipman: Justices May Refine State Action Antitrust 

Rule In Phoebe, Law360.com, 25.6. 2012. 
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or tend to create a monopoly“. Tento test je nazýván SLC testem a jako 

takový je neurčitým právním pojmem. Konkretizován byl v mnoha 

rozhodnutích soudů a na základě těchto rozhodnutí byly vytvořeny 

soutěžními úřady „Pokyny pro hodnocení spojení podniků“. 

     Potřeba vypracovat Pokyny federálních úřadů vznikla hlavně z 

důvodu, aby spojující se soutěžitelé mohli předvídat, kdy bude spojení 

napadeno u soudu a aby měli vodítko, která spojení jsou nezákonná. 

První Pokyny pro hodnocení spojení podniků byly vypracovány v roce 

1968 a byly několikrát přepracovány, zejména v letech 1982, 1984, 1992 

(dále jen „Pokyny z roku 1992“) a nově v na podzim 2010 (dále jen 

„Pokyny z roku 2010“). Pokyny pro hodnocení spojení podniků 

vykládají, které parametry vedou úřady k rozhodnutí, zda dané spojení je 

nebo není zákonné. Pokyny pro hodnocení spojení podniků samozřejmě 

nejsou pramenem práva a nejsou právně závazné. 

     Byly to právě americké Pokyny pro hodnocení spojení podniků, které 

se staly inspirací pro Evropskou Komisi a na základě kterých byly 

vypracovány Pokyny EU. Ač je na první pohled patrné, že co se týče 

vyjádření jednotlivých složek protisoutěžního chování soutěžitelů, jsou 

oba dokumenty naprosto rozdílné, přesto v důsledku aplikace „rule of 

reason“ soudních instancí na obou stranách Atlantiku jsou závěry téměř 

totožné. Nedávnými změnami v evropské úpravě došlo ke sblížení obou 

systémů a nezbývá než si počkat na rozhodnutí úřadů obou jurisdikcí, 

aby se ukázalo, zda skutečně dochází k přibližování obou systémů nebo 

ne. 

6.1.2.2. Vymezení relevantního trhu 

     Před popisem možných protisoutěžních efektů spojení v Pokynech 

najdeme vymezení relevantního trhu. Stejně jako v Evropě se používá 

tradiční test hypotetického monopolisty. Relevantní trh je vymezen na 

základě substituce na straně poptávky, nikoliv však na základě substituce 

na straně nabídky. Substituce na straně nabídky je posuzována (i) 
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v případě společností, které mohou vstoupit na vymezený relevantní trh 

rychle a bez výrazných mrtvých nákladů (tj. nákladů, které nemohou být 

získány zpět v případě odchodu společnosti z trhu) tak, že tyto 

společnosti, které Pokyny z roku 2010 nazývají termínem „rapid 

entrants“, jsou zahrnuty mezi účastníky relevantního trhu při vymezování 

tržních podílů, a (ii) v případě ostatních společností při posuzování 

efektů spojení ve vztahu ke vstupu nových konkurenčních podniků na 

trh.  

     Na rozdíl od znění Pokynů z roku 1992 uvádějí Pokyny z roku 2010 

výslovně, že vymezení relevantního trhu nemusí být nutně prvním 

z kroků při soutěžněprávní analýze spojení. Relevantní trh tak může být 

vymezen až v návaznosti např. na provedenou ekonometrickou analýzu, 

nicméně nelze zcela vyloučit, že úřady při posuzování spojení vůbec 

relevantní trh nevymezí.94 Tohoto postupu se mnozí z amerických 

komentátorů obávají.95 V tomto ohledu je totiž nutné upozornit na praxi 

v USA, kdy je ze strany společností, které se hodlají spojit, od mnohých 

transakcí upuštěno, jestliže úřady vydají připomínky ke spojení. Pokud 

by v těchto připomínkách nebyl relevantní trh vymezen, měly by 

společnosti, které se hodlají spojit, obtížnější pozici při rozhodování, zda 

v transakci budou pokračovat či nikoliv. Dle mého názoru však není 

důvod se domnívat, že soutěžní úřady FTC nebo DOJ nevymezí 

relevantní trh ani při podání žaloby proti zamýšlenému spojení. Nelze 

totiž předpokládat, že by soudy daly soutěžním úřadům za pravdu 

v situaci, kdy by nebyl vymezen relevantní trh, protože poté by celé 

                                                 
94 Viz např. Steven Newburn, Weil Briefing: Antitrust / Competition, 

August 25, 2010, FTC and DOJ Issue New Horizontal Merger 

Guidelines, dostupné na www.weil.com. 
95 Ibid, dále rovněž např. James A Keyte, Kenneth B. Schwartz, “Tally 

Ho”! UPP and the 2010 Horizontal Merger Guidelines, 77 Antitrust Law 

Journal (2011). 
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odůvodnění soutěžněprávních efektů spojení bylo pro neekonomy velmi 

nepřehledné.96 Z ekonomického hlediska se domnívám, že tento postup 

je postupem správným, protože vymezení relevantního trhu může být při 

znalosti určitých ekonometrických dat nadbytečné. Z hlediska právní 

jistoty spojujících se podniků týkající se vyhodnocení pozice soutěžních 

úřadů USA po případném vydání připomínek se však domnívám, že by 

alespoň v této fázi měly soutěžní úřady relevantní trh vymezit. 

     V tomto ohledu však hlavní ekonom FTC Carl Shapiro (z 

ekonomického hlediska) správně poukazuje na skutečnost, že přesné 

vymezení relevantního trhu se v praxi stalo často napadanou částí 

analýzy soutěžních úřadů. Spojující se společnosti se pokouší napadnout 

vymezení relevantního trhu a docílit tak trhu širšího, v důsledku čehož by 

jejich společnosti měly menší podíl na trhu a zdánlivě by tak spojení 

nemělo takové zjevné protisoutěžní účinky. V této souvislosti je však 

nutno uvést, že protisoutěžní efekt daného spojení nezávisí na tom, zda 

bude relevantní trh vymezen široce nebo naopak úzce.97 Provedení 

                                                 
96 Podobný názor zastává rovněž Christine A. Varney, The 2010 

Horizontal Merger Guidelines: Evolution, not revolution, 77 Antitrust 

Law Journal, číslo 2 (2011), str. 656, dle níž „Ministerstvo bude 

pokračovat v definování relevantního trhu ve svých soutěžněprávních 

žalobách v souladu s precedentem Nejvyššího soudu“. Viz rovněž Carl 

Shapiro: The 2010 Horizontal Merger Guidelines: From hedgehog to fox 

in forty years, 77 Antitrust Law Journal, 1 (2010), str. 708, dle nichž 

„ustanovení … neznamená, že DOJ neidentifikuje [relevantní trh] při 

případném napadení spojení před soudy”. 
97 Carl Shapiro v této souvislosti správně uvádí, že nejistota ohledně šíře 

vymezení relevantního trhu je inherentní takovému vymezení, protože 

cílem vymezení trhu je určit sumu výrobků s „rozumnou” zaměnitelností. 

Viz Carl Shapiro: The 2010 Horizontal Merger Guidelines: From 

hedgehog to fox in forty years, 77 Antitrust Law Journal, 1 (2010). 
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jednotlivých analytických metod a postupů směřující k zodpovězení 

„konečné otázky soutěžní analýzy ohledně protisoutěžních efektů 

spojení“ by tedy nemělo být závislé na právnických bitvách ohledně 

vymezení relevantního trhu. Tato argumentace hlavního ekonoma FTC je 

přitom obecně správná, ovšem jen do té míry, do jaké nevyvozují FTC 

ani DOJ určité závěry ze samotné míry a změny koncentrace 

relevantního trhu. V takovém případě by totiž bylo správné vymezení 

relevantního trhu pro zodpovězení „konečné otázky“ rozhodné.   

     Mimo relevantní trh mohou být zařazeny i výrobky, které představují 

významné substituty výrobků vyráběných spojujícími se podniky (např. 

motorky v případě relevantního trhu automobilů). Tato rozšířená část 

Pokynů z roku 2010 vede mnohé komentátory k obavám, že soutěžní 

úřady budou vymezovat relevantní trh relativně úzce.98 Carl Shapiro však 

takové obavy považuje za nedůvodné, a to i s odkazem, že se v Pokynech 

z roku 2010 již nenachází ustanovení o tom, že relevantním trhem je 

vždy ten nejmenší identifikovaný relevantní trh. Dle mého názoru je však 

takové odůvodnění nedostatečné, neboť soutěžní úřady dle mého názoru 

nebudou přistupovat k širšímu vymezení relevantního trhu, ledaže by 

takový postup přispěl ke konečnému výsledku, že spojení má 

protisoutěžní účinky. 

                                                                                                                       
Relevantní trh tak nemůže být definován určitěji, ledaže by “rozumná” 

zaměnitelnost byla definována určitým procentem, ke kterémužto kroku 

však soutěžní úřady žádné jurisdikce prozatím nechtějí přistoupit, neboť 

by to mohlo vést k podstatným komplikacím při přezkumu spojení. 
98 Viz např. Steven Newburn, Weil Briefing: Antitrust / Competition, 

August 25, 2010, FTC and DOJ Issue New Horizontal Merger 

Guidelines, dostupné na www.weil.com nebo James A Keyte, Kenneth 

B. Schwartz, “Tally Ho”! UPP and the 2010 Horizontal Merger 

Guidelines, 77 Antitrust Law Journal (2011). 
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     Podle znění Pokynů se termínem „rapid entrants“ rozumí takové 

společnosti, které ještě nepůsobí na daném relevantním trhu, ale které 

jsou díky výrobkové substituci nebo výrobkovému rozšíření schopny 

rychle a bez významných vstupních nákladů vstoupit na relevantní trh, 

jestliže dojde k malému, ale významnému zvýšení cen (SSNIP)99 na 

relevantním trhu. Úřady budou brát na vědomí náklady vstupu na trh ve 

srovnání s výnosy, kterých bude společnost dosahovat v rámci zvýšené 

ceny na relevantním trhu, popřípadě jestli společnost na jiném trhu nemá 

„vázanou“ produkci za výhodnějších podmínek. Těmto jednotkám se pak 

přiřadí určitý předpokládaný obrat a zařadí se mezi účastníky trhu, 

jejichž produkce je započítávána v rámci tržních podílů a tržní 

koncentrace (viz bod 5.3 Pokynů z roku 2010).  

     Je třeba upozornit na určitý rozdíl mezi evropskou úpravou a úpravou 

USA, která spočívá v tom, že Komise posuzuje rychlou reakci nabídky 

(substituce na straně nabídky) tak, že se o tyto výrobky rozšiřuje 

relevantní trh, kdežto soutěžní úřady USA nerozšiřují relevantní trh, ale 

mezi účastníky konkrétního trhu zařadí i ty výrobce, které jsou schopny 

rychle reagovat na případný SSNIP. Ačkoliv v praxi tento rozdíl dle 

mého názoru nebude vést k rozdílným výsledkům soutěžněprávní 

analýzy (ale povede jenom k jinak stanovenému relevantnímu trhu), 

přesto je nutno podotknout, že dle mého názoru je postup soutěžních 

úřadů USA dle mého názoru logičtější. Tento můj názor odůvodním na 

hypotetickém příkladu, kdy bude přezkoumáváno spojení dvou pekařů 

ve  vzdálenosti do 40 km od města B. Soutěžní úřady uzavřou, že 

relevantním výrobkovým trhem je trh určitých druhů pečiva a že 

geograficky by měl být trh vyčleněn jako trh prodeje ve městě B a ve 

vzdálenosti do 60 km od příslušného města. Jestliže soutěžní úřady 

uzavřou, že pekaři ve vzdálenosti do 100 km mohou rychle reagovat na 

                                                 
99 Small, significant non-transitory increase in price, který bývá většinou 

stanoven ve výši 5 %. 
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případný SSNIP, pak Evropská komise rozšíří relevantní trh na trh 

určitých pekařských výrobků ve vzdálenosti do 100 km od města B, 

kdežto úřady USA vymezí trh jako trh určitých pekařských výrobků ve 

vzdálenosti do 60 km od města B, avšak do účastníků trhu zahrne i 

výrobce daných pekařských výrobků ze vzdálenosti mezi 60 a 100 

kilometry. Tržní podíly účastníků trhu budou totožné, a proto nedojde 

k žádnému rozdílu v koncentraci trhu a stanovení HHI. V následné 

analýze je však dle mého názoru logičtější uvažovat o relevantním trhu 

„nerozšířeném“, tj. do 60 km od města B, protože při analýze případného 

vstupu nových účastníků na trhu je dle mého názoru logičtější zkoumat 

možnost vstupu nového účastníka na trh do 60 km od města B, než 

možnost vstupu do širšího trhu 100 km s tím, že by tento případný nový 

účastník trhu musel následně provádět další soutěžní kroky, které by mu 

umožnily dodávat dané pekařské výrobky do města B. 

     Dalším rozdílem mezi evropskou úpravou a úpravou USA je 

skutečnost, že v Evropě i nadále přetrvává princip vymezení nejužšího 

relevantního trhu, kdežto v USA je relevantním trhem jakýkoliv trh, 

který splňuje stanovená kritéria. Ačkoliv by se tento rozdíl mohl zdát být 

rozdílem zanedbatelným, může tento rozdíl ve skutečnosti vést 

k rozdílným výsledkům soutěžněprávní analýzy. Ve svém důsledku může 

tento rozdíl vést i k tomu, že určité spojení nebude ze strany EU 

považováno za spojení horizontální, kdežto ze strany soutěžních úřadů 

USA ano (a to v případě, kdy podle principu nejmenšího relevantního 

trhu nebudou výrobky vyráběné ze strany spojujících se společností 

součástí totožného relevantního trhu, avšak při šíře vymezeném 

relevantním trhu by do téhož relevantního trhu náležely). Soutěžní úřady 

USA tedy mají při vymezení relevantního trhu (a v důsledku toho i při 

následující analýze protisoutěžních efektů spojení) větší flexibilitu než 

Evropská komise, v důsledku čehož lze v USA očekávat větší 

pravděpodobnost napadení spojení než v Evropě. 
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     V úpravě vymezení relevantního trhu je v současnosti USA dále 

rovněž i z toho důvodu, že výslovně přiznala vliv velikosti marží 

vztahujících se k jednotlivým výrobkům na vymezení relevantního trhu. 

V Pokynech EU tento výslovný odkaz nenalezneme, ačkoliv 

pravděpodobně Evropská komise tyto ekonomická data také zohledňuje. 

Důvodem relevance výše marží je skutečnost, že test hypotetického 

monopolisty odpovídá na otázku, na jakém trhu by bylo zvýšení cen 

určitého produktu pro monopolistu ziskové. Ziskovost je přitom závislá 

vedle míry substituce na straně poptávky rovněž na velikosti marže u 

daného výrobku, protože případný zisk z prodeje dodatečného kusu 

výrobku je závislý právě na marži, kterou by případný monopolista 

docílil jeho prodejem. Tohoto principu by si však měly být poradci 

spojujících se společností vědomi a správnost stanovení relevantního trhu 

by měly přezkoumat nejen ze strany substituce na straně poptávky, ale 

rovněž ze strany toho, zda by hypotetický monopolista měl vůbec podnět 

zvyšovat cenu své produkce. 

     S ohledem na vše shora uvedené lze dle mého názoru konstatovat, že 

právní vymezení postupu používaného při stanovení relevantního trhu je 

preciznější a správnější v Pokynech z roku 2010 než v Pokynech EU, 

přičemž Pokyny z roku 2010 podstatným způsobem rozšířily a zlepšily 

úpravu postupu soutěžních úřadu USA oproti Pokynům z roku 1992. 

     Také v právní úpravě USA nalezneme právní domněnky o tom, zda 

bude protisoutěžní efekt spojení významný nebo ne. Stejně jako v EU ani 

v USA nedochází mechanicky k počítání tržních podílů, ale bere se ohled 

na skutečnosti, které mohou mít vliv na vývoj na trhu, např. změna 

tržních podmínek, které na trhu probíhají. Na rozdíl od evropské úpravy 

se však již v této fázi zkoumá, zda by na daném relevantním trhu 

potencionální monopolista mohl zvednout ceny o SSNIP. V tomto 

případě mohou být totiž dopady na trh větší. Tato úprava je tedy 

přesnější než úprava evropská. Otázkou však zůstává, jestli je vhodné 

tento test provádět v rámci prvotního zkoumání, nebo až v rámci 
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komplexnějšího průzkumu trhu v případě na posouzení složitějších 

spojení soutěžitelů, jako je tomu v EU. 

 

6.1.2.3. Koncentrace trhu 

     FTC a DOJ aplikují podle bodu 5.4 Pokynů z roku 2010 následující 

standardy pro jimi definované relevantní trhy:  

• Malá změna v koncentraci: Je nepravděpodobné, že spojení 

zahrnující případy změny HHI do 100 bodů  budou mít negativní 

dopady na trh, a tato spojení obvykle nevyžadují další analýzu.  

• Nekoncentrované trhy (HHI méně než 1500; dle Pokynů z roku 

1992 méně než 1000): Je nepravděpodobné, že spojení, po nichž 

budou trhy nekoncentrované, budou mít negativní dopady na trh, 

a tato spojení obvykle nevyžadují další analýzu.  

• Průměrně koncentrované trhy (HHI mezi 1500 a 2500; dle 

Pokynů z roku 1992 mezi 1000 a 1800): Spojení, jejichž 

důsledkem je průměrně koncentrovaný trh a která zahrnují vzrůst 

HHI o více než 100 bodů mohou potenciálně vést k nejistotě 

ohledně jejich soutěžního efektu a často vedou k přezkoumání.  

• Vysoce koncentrované trhy (HHI více než 2500; dle Pokynů 

z roku 1992 více než 1700): Spojení, jejichž důsledkem je vysoce 

koncentrovaný trh a která zahrnují vzrůst HHI mezi 100 a 200 

body (dle Pokynů z roku 1992 mezi 50 a 100 body) mohou 

potenciálně vést k nejistotě ohledně jejich soutěžního efektu a 

často vedou k přezkoumání. Bude se mít za to, že spojení, jejichž 

důsledkem je vysoce koncentrovaný trh a která zahrnují vzrůst 

HHI o více než 200 bodů (dle Pokynů z roku 1992 více než 100 

bodů) pravděpodobně povedou ke vzrůstu tržní síly. Tato 

domněnka může být vyvrácena přesvědčivými důkazy 
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prokazujícími, že je nepravděpodobné, že spojení bude mít za 

následek vzrůst tržní síly. 

     Při pozorné analýze Pokynů z roku 2010 z nich lze vyčíst, že úrovni a 

změnám tržní koncentrace bude v některých případech přisuzována větší 

váha než v případech jiných. Dle Pokynů z roku 2010 budou brány 

v úvahu především při posuzování koordinovaných efektů a dále 

v případech, kdy byly tržní podíly v průběhu času relativně neměnné. Při 

posuzování jednostranných efektů nepředstavuje úroveň a koncentrace 

trhu natolik důležitý nástroj, primárním nástrojem je zřejmě tzv. 

„diversion ratio“, tedy podíl (i) počtu, o který klesne prodej jednoho 

výrobku prodávaného spojujícími se společnosti, a (ii) počtu, o který 

v takovém případě dojde k nárůstu prodeje druhého výrobku 

prodávaného jinou spojující se společností. Dle Pokynů z roku 1992 

mohly být tržní podíly informativní pro odvození tzv. „diversion ratio“, 

Pokyny z roku 2010 však již toto ustanovení neobsahují. V tomto ohledu 

se lze domnívat, že úřady při stanovení „diversion ratio“ nebudou do 

budoucna výši tohoto koeficientu odvozovat od tržních podílů. 

3.3.3.4 Jednostranné efekty (Unilateral Effects, kapitola 6 Pokynů z roku 

2010) 

     Jednostranné efekty jsou upraveny v zásadě stejně jako v evropské 

legislativě, podstatné věcné rozdíly zde nenajdeme. Ačkoliv jsme 

v Pokynech EU mohli ještě do roku 2010 najít více ekonomických 

kritérií, které přispívají nebo naopak zabraňují vzniku unilaterálních 

efektů, a v tomto ohledu tedy byly Pokyny EU komplexnější než Pokyny 

z roku 1992, Pokyny z roku 2010 podstatně rozšířily pojednání o 

způsobu analýzy případných jednostranných efektů spojení ze strany 

FTC a DOJ. Podle článku Carla Shapira, náměstka zástupce generálního 

zástupce pro ekonomii, bylo nedostatečné pojednání o jednostranných 
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efektech v Pokynech z roku 1992 hlavním důvodem a motivem, proč 

soutěžní úřady přistoupily k vydání nových Pokynů z roku 2010.100  

     Hlavním nedostatkem Pokynů z roku 1992 byla vnitřní nesourodost 

mezi důrazem na posuzování protisoutěžních efektů na základě tržních 

podílů a hlavní teorií cenové konkurence různorodých (diferencovaných) 

výrobků, která klade důraz na nahrazení zisků jednoho výrobku 

spojujících se soutěžitelů ziskem z prodeje výrobku druhého ze 

spojujících se soutěžitelů (tzv. diversion a „diversion ratio“, nazývejme 

tento pojem záměnou a mírou záměny).101 Ve skutečnosti však obecně 

vztah mezi tržními podíly a mírou záměny neexistuje. Tato skutečnost 

postupem doby vedla k tomu, že dokonce soud odmítl argumentaci FTC, 

jíž se FTC pokoušela dovodit protisoutěžní efekt spojení pomocí odkazu 

na to, že spojená jednotka bude mít více než 35% podíl na trhu (tato míra 

koncentrace byla stanovena v Pokynech z roku 1992 jako domněnka, že 

spojení má protisoutěžní účinky).102 Soutěžní úřady tedy v současnosti 

nemohou přesvědčivě odůvodňovat jednostranné efekty pomocí tržních 

podílů, což se promítlo i do znění Pokynů z roku 2010. 

     Z hlediska posuzování jednostranných efektů podle Pokynů z roku 

2010 je nejzásadnější metodou vyčíslení hodnoty zaměněných prodejů. 

Jedná se vlastně o vyčíslení zisků na druhém produktu, které spojená 

entita získá tím, že dojde v důsledku zvýšení ceny prvního výrobku ke 

                                                 
100 Carl Shapiro: The 2010 Horizontal Merger Guidelines: From 

hedgehog to fox in forty years, 77 Antitrust Law Journal, 1 (2010). 
101 Míra záměny je podíl počtu prvního výrobku, který nebyl realizován v 

důsledku zvýšení jeho ceny ke zvýšení prodeje počtu druhého výrobku 

(výrobku vyráběného druhým spojující se společnost), k němuž došlo 

v důsledků zvýšení ceny prvního výrobku a následného nahrazení 

prvního výrobku druhým výrobkem ze strany určitých nakupujících. 
102 FTC v CCC Holdings Inc., 605 F. Supp. 2d 26 a čl. 2.211 Pokynů z 

roku 1992. 
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zvýšení prodeje výrobku druhého. Z matematického hlediska se jedná o 

násobek (i) rozdílu mezi cenou a mezními náklady na výrobu druhého 

výrobku a (ii) číslem odpovídajícím zvýšení prodeje druhého výrobku. 

Na základě těchto údajů je možno spočítat tzv. hrubý index tlaku na 

vzrůst ceny (tzv. GUPPI – gross upward pricing pressure index), který se 

rovná s určitým zjednodušením násobku míry záměny a relativní 

marže.103 V tomto ohledu tedy znění Pokynů z roku 2010 odpovídá nejen 

dostupné ekonomické soutěžní literatuře, ale rovněž Pokynům EU, které 

rovněž uvádí, že „vysoké marže před spojením činí pravděpodobnějším 

významná zvýšení cen“, aniž by se však blíže danou problematikou 

zabývaly a odůvodňovaly tento postup. 

     Na tomto místě je nutno opět zdůraznit, že se v této fázi přezkumu 

účinků spojení uvažuje pouze se substitucí na straně poptávky, neuvažuje 

se tedy s možnými reakcemi ostatních konkurentů (např. změna 

produktového mixu, vstup na trh), které jsou analyzovány až v další fázi 

soutěžní analýzy (viz kapitolu 9 Pokynů z roku 2010).  

     V Pokynech z roku 2010 byla zcela nově začleněna kapitola 6.4 

pojednávající o inovacích a výrobkové rozmanitosti. Negativní soutěžní 

dopady tak podle této kapitoly bude mít takové spojení, které povede ke 

snížení pokračování v současném vývoji nebo ke snížení popudu 

investovat do vývoje nových produktů. FTC a DOJ budou podle této 

kapitoly pečlivě analyzovat ty případy, které povedou ke spojení dvou 

nebo více společností s vysokými schopnostmi inovace. V tomto ohledu 

však nelze vyloučit, že spojený podnik bude mít naopak v důsledku 

spojení větší možnosti inovace, kteroužto případnou skutečnost FTC a 

DOJ budou zkoumat v rámci posuzování zvýšené efektivity podniku. 

                                                 
103 Podrobně se odvozením GUPPI zabývá Carl Shapiro: The 2010 

Horizontal Merger Guidelines: From hedgehog to fox in forty years, 77 

Antitrust Law Journal, 1 (2010). 
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Újma spotřebitelům může vzniknout (a tedy protisoutěžní důsledky 

spojení mohou nastat) i v případě, že by v důsledku spojení došlo ke 

stáhnutí z trhu produktu, který většina spotřebitelů silně preferuje před 

ostatními produkty, které by zůstaly na trhu. Pokyny z roku 2010 v tomto 

ohledu v čl. 6.4 stanoví, že protisoutěžní důsledky jsou o to vyšší, o co 

vyšší jsou zisky plynoucí z prodeje příslušného výrobku na úkor zisku 

jiných výrobků vyráběných spojujícími se podniky. Ačkoliv obyčejně 

snížení nabídkové rozmanitosti povede i ke zvýšení ceny ostatních 

výrobků vyráběných ze strany spojujících se podniků, není zvýšení ceny 

nutným předpokladem závěru FTC a DOJ o protisoutěžním důsledku 

spojení.  

     Jednostranné efekty spojení však mohou mít i jinou povahu. Tak např. 

v únoru 2012 přezkoumávalo DOJ oznámené spojení společnosti Google 

Inc. se společností Motorola Mobility Holdings Inc. Předmětem analýzy 

byla otázka, zda by v důsledku spojení nemohly spojené společnosti 

zvýšit náklady konkurence nebo zamezit soutěži na trhu užitím práv 

spojených společností z jimi vlastněných patentů. Na základě podrobné 

analýzy spojení a závazků zúčastněných společností došlo DOJ k názoru, 

že v daném případě nejsou dány obavy ze shora uvedeného 

protisoutěžního efektu spojení, a proto uzavřel příslušné šetření.104 

     Na závěr lze citovat závěry Carla Shapiro, dle něhož „DOJ při 

přezkumu využívá hlavně GUPPI a modely simulace spojení pro 

naznačení – ne přesnou předpověď – zda spojení pravděpodobně způsobí 

                                                 
104 Viz „Oznámení Ministerstva spravedlnosti, soutěžněprávní divize o 

jeho závěru uzavřít šetření převzetí společnosti Motorola Mobility 

Holdings Inc. společností Google Inc. a převzetí části patentů společností 

Apple Inc., Microsoft Corp. a společnosti Research in Motion Ltd.“ Ze 

dne 13. Února 2012 dostupné na www.justice.gov. 
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podstatné jednostranné zvýšení ceny. Obě metody jsou používány ve 

spojení s ostatními důkazy“.105 

     Zatímco americké soutěžní úřady pravidelně používají při analýze 

soutěžních účinků spojení ukazatel GUPPI, Evropská komise ani Úřad 

pro ochranu hospodářské soutěže tento ukazatel pravidelně nepoužívají. 

Evropská komise však běžně měří při přezkumu spojení blízkost 

jednotlivých výrobků z pohledu soutěže, přičemž tuto lze měřit jak 

pomocí indexu záměny (diversion ratio), který ostatně Evropská komise 

čas od času používá, tak mírou elasticity. Komise vedle těchto ukazatelů 

používá i jiné soutěžní a ekonometrické metody, včetně komplexní 

simulace efektu spojení (merger simulation).106 Za této situace není dle 

mého názoru zapotřebí ani na škodu, že Evropská komise ukazatel 

GUPPI pravidelně nepoužívá. Obdobný názor zastává např. i Frederic 

Depoortere z advokátní kanceláře Skadden.107 

 

6.1.2.4. Koordinované efekty (Coordinated Effects, 
kapitola 7 Pokynů z roku 2010) 

     Koordinované efekty zahrnují případy, kdy v důsledku spojení dojde 

k takové změně trhu, která má za důsledek umožnění chování vícero 

                                                 
105 Carl Shapiro: The 2010 Horizontal Merger Guidelines: From 

hedgehog to fox in forty years, 77 Antitrust Law Journal, 1 (2010). 
106 Viz např. Paul Hofer: Merger Simulation: Insight from the Electricity 

Experience at the Euroean Commission, mLex magazine, April – June 

2012. 
107 Frederic Depoortere: A GUPPI Revolution in the EU?, dostupný na 

http://kluwercompetitionlawblog.com, dle něhož „GUPPI jako takové 

nemůže nahradit podrobnou analýzu možných účinků spojení … Navíc, 

při důrazu na marže automaticky dochází k vysokým ukazatelům GUPPI 

v odvětvích s vysokými fixními a nízkými variabilními náklady, jako 

například v oblasti software nebo farmaceutických výrobků“ . 
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podniků na daném trhu, které je pro každý z nich ziskový pouze 

v důsledku příznivé reakce snižující soutěž na trhu ze strany druhých 

podniků. Pokyny z roku 2010 v kapitole 7 výslovně stanoví, že 

protisoutěžními koordinovanými efekty může být jak chování 

postižitelné podle ostatních soutěžněprávních předpisů (např. kartely), 

tak rovněž chování, které není samo o sobě protisoutěžní – a to konkrétně 

„paralelní vstřícné chování zahrnuje situace, kdy každá odpověď 

konkurence na soutěžní chování učiněné druhými společnostmi je 

individuálně racionální, a není motivována odvetou ani není zamýšlena 

udržet dohodnutou tržní strategii, ale nicméně povzbuzuje ke zvýšení 

ceny a oslabuje soutěžní podněty snížit ceny nebo nabídnout zákazníkům 

lepší podmínky“. K protisoutěžním koordinovaným efektům dochází 

podle Pokynů z roku 2010 v případech, kdy spojení vede k takovému 

zvýšení koncentrace trhu, která má za následek (i) zvýšení síly reakce a 

předvídatelnosti reakce konkurence na změnu ceny nebo jiné soutěžní 

chování nebo (ii) zvýšení schopnosti účastníků trhu předvídat chování 

konkurence. FTC a DOJ pravděpodobně napadnou spojení, pokud (1) 

spojení významně zvýší koncentraci a povede ke středně nebo vysoce 

koncentrovanému trhu, (2) trh vykazuje známky možnosti 

koordinovaného chování a (3) úřady identifikovaly skutečnosti, na 

základě nichž lze předpokládat, že spojení může zvýšit možnost 

koordinovaného jednání. V tomto ohledu úřady FTC a DOJ uvádějí, že 

spojení eliminující mavericka na trhu náchylném ke koordinovanému 

chování pravděpodobně vyvolá protisoutěžní účinky. 

     Ve vztahu k této kapitole je nutno konstatovat, že principy 

artikulované v Pokynech z roku 1992 byly významně rozšířeny, čímž 

soutěžní úřady USA reagovaly především na vývoj judikatury soudů 

USA, které se vyjadřovaly k otázce koordinovaných efektů.  

     Protisoutěžní úřady napadají oznámená spojení z důvodu hrozby 

koordinovaných efektů v celé řadě případů. V nedávném případě napadly 

např. spojení AT&T a T-Mobile. Svoji žalobu ze srpna 2011 DOJ 



 

155 

odůvodnilo tím, že T-Mobile byl svým agresivním chováním rušivým 

elementem na relevantním trhu prostřednictvím cenové politiky a 

inovací, kterážto pozice takto byla vnímána rovněž ze strany AT&T a ze 

strany T-Mobile (T-Mobile sebe např. považoval v interním dokumentu 

za „jedničku z vyzyvatelů na trhu zabydlených společností a za dobře 

postaveného na národním trhu ovládaném 4 společnostmi“ a jeho 

strategií bylo „útočit na současné konkurenty a nalézt inovativní cesty, 

jak překonat nevýhody z nedostatečného rozsahu“).108  

     S obdobným odůvodněním bylo také před soudy úspěšně napadeno 

spojení H&R Block a společnosti TaxAct. V tomto ohledu se jedním 

z rozhodujících faktorů staly získané interní dokumenty spojujících se 

soutěžitelů, v nichž např. bylo výslovně uvedeno, že primární výhodou 

spojení je „eliminace konkurenta“.109 

6.1.2.5. Důsledky situace, kdy na trhu působí silní 
kupující (Powerful  Buyers, kapitola 8 Pokynů 
z roku 2010).  

     Silní kupující jsou mnohdy schopni si dojednat od prodávajících lepší 

smluvní nebo cenové podmínky. Tento stav může být dle Pokynů z roku 

2010 způsoben tím, že dodávky silným kupujícím mohou být spojeny 

s menšími náklady pro prodávající, nebo mohou být odrazem cenové 

diskriminace. Skutečnost, že silní kupující jsou schopni pro sebe 

eliminovat protisoutěžní důsledky spojení, však neznamená, že by 

                                                 
108 Viz tiskové prohlášení DOJ „Justice Department files antitrust lawsuit 

to block AT&T’s acquisition of T-Mobile“ ze 31. srpna 2011 dostupné 

na www.justice.gov. 
109 Viz tiskové prohlášení DOJ „Justice Department files antitrust lawsuit 

to stop H&R Block Inc. from buying TaxAct“ ze dne 23. května 2011 

dostupné na www.justice.gov. 
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spojení nemohlo mít protisoutěžní efekty.110 Podle Pokynů z roku 2010 

může být spojení ze strany FTC a DOJ považováno za protisoutěžní, 

pokud by zvýšená tržní síla prodávajících mohla být použita proti 

ostatním kupujícím, kteří nejsou schopni pro sebe eliminovat 

protisoutěžní důsledky spojení. 

6.1.2.6. Vstup na trh (Entry, kapitola 9 Pokynů z roku 
2010) 

     Podle čl. 9.1 Pokynů z roku 2010 nebudou úřady předpokládat, že 

silná společnost působící na blízkém trhu nebo velký zákazník vstoupí na 

relevantní trh, ledaže existují spolehlivé důkazy podporující takový 

závěr. Podmínkou nicméně je, aby vstup byl natolik rychlý, aby 

zneutralizoval (učinil neziskovým) akce spojujících se podniků 

způsobujících protisoutěžní efekt. Takový vstup nemusí být okamžitý, po 

přechodnou dobu může dojít k negativnímu dopadu na spotřebitele. 

Neexistuje zde ani předpoklad toho, že vstup bude mít významný dopad 

na ceny předtím, než je podnik vstupující na trh připraven poskytnout 

příslušný výrobek, ledaže existují spolehlivé důkazy, že budoucí vstup na 

trh by měl takové účinky na cenu. Ziskovost závisí na (a) míře 

očekávaného výstupu se zohledněním možných překážek; (b) ceně, které 

by pravděpodobně podnik vstupující na trh docílil na trhu po spojení, se 

zohledněním důsledku vstupu na ceny; a (c) jednotkových nákladech, 

které by podnik vstupující na trh pravděpodobně docílil.  

                                                 
110 V tomto ohledu je ovšem nutno konstatovat, že silní kupující jsou 

schopni pro sebe eliminovat negativní účinky spojení pouze v případě, že 

mají dostupné alternativy (např. alternativa nákupů od jiných dodavatelů, 

investice do předcházejícího trhu (upstream market, atd.). Viz Carl 

Shapiro: The 2010 Horizontal Merger Guidelines: From hedgehog to fox 

in forty years, 77 Antitrust Law Journal, 1 (2010). 
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    Vstup nového subjektu na trh nicméně nemusí být vždy dostatečný pro 

účely zamezení protisoutěžním účinkům spojení. Důvody mohou být 

různé, a to zejména nedostatečná míra substituce mezi výrobkem 

nabízeným subjektem vstupujícím na trh a výrobky, ve vztahu k nimž 

dojde k protisoutěžnímu efektu nebo nedostatečná kapacita.  V tomto 

ohledu však FTC a DOJ správně uvádějí, že vstup subjektu na trh, který 

bude schopen nahradit rozsah a sílu alespoň jedné spojující se společnosti 

bude dostatečný, a dokonce i vstup menšího subjektu na trh může být 

dostatečný, pokud takové společnosti nejsou ve významné konkurenční 

nevýhodě oproti spojujícím se společnostem. Na rozdíl od Pokynů z roku 

1992 již není výslovně stanovena doba, která se bude považovat za 

dostatečnou při rozhodování o včasnosti vstupu na trh z hlediska 

posouzení, zda takový vstup na trh může zabránit jinak protisoutěžnímu 

efektu spojení. 

6.1.2.7. Zvýšení efektivity (Efficiencies, kapitola 10 
Pokynů z roku 2010) 

     Jak již bylo shora uvedeno, zvýšení efektivity může snížit 

pravděpodobnost vzniku nebo zvýšení tržní síly spojujících se podniků. 

Pokyny z roku 2010 v tomto ohledu uvádějí, že snížení marginálních 

nákladů může (i) v kontextu jednostranných efektů spojení snížit popud 

spojujících se podniků zvýšit ceny nebo mohou vést k vývoji nových 

lepších výrobků, a (ii) v kontextu koordinovaných efektů snížit jejich 

pravděpodobnost zvýšením schopnosti mavericka snížit cenu nebo 

vznikem nového mavericka. I v případě zvýšení efektivity však může mít 

spojení ve svém důsledku protisoutěžní účinky. V tomto ohledu je nutno 

zdůraznit deklaraci DOJ a FTC, že „protisoutěžní zákony upřednostňují 

při ochraně spotřebitelů soutěž, a nikoliv vnitřní efektivitu společností“. 

Zvýšení efektivity přitom v praxi téměř nikdy neospravedlňuje spojení 

vedoucí k monopolu. 
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     Pokyny z roku 2010 konstatují, že čím vyšší potenciální negativní 

soutěžní účinky spojení, tím větší musí být prokazatelné zvýšení 

efektivity a jejich přechod na zákazníky, aby mohly úřady uzavřít, že 

spojení nebude mít protisoutěžní účinky na relevantním trhu. Pokud by 

potenciální protisoutěžní účinek spojení byl obzvláště významný, 

mimořádně velké prokazatelné zvýšení efektivity by bylo potřeba k 

tomu, aby se zabránilo protisoutěžním účinkům spojení.  

     Pokyny z roku 2010 zároveň klasifikují, jaké typy zvýšení efektivity 

obvykle FTC a DOJ akceptují jako pravděpodobné a lehce 

identifikovatelné. Zvýšení efektivity v důsledku přesunu produkce z 

jednoho zařízení do druhého (drive separátně vlastněného) umožňující 

snížení mezních nákladů spojujících se podniků jsou lépe ověřitelné a 

méně pravděpodobně jsou způsobeny protisoutěžním snížením produkce. 

Ostatní zefektivnění (jako např. výzkum a vývoj) jsou potenciálně 

významné, ale obecně hůře ověřitelné a mohou vzniknout v důsledku 

předchozího protisoutěžního snížení produkce. Ostatní, jako např. 

zefektivnění týkající se získávání zakázek, managementu, kapitálových 

nákladů budou méně pravděpodobně přímo spojené s příslušným 

spojením nebo významné nebo nemusí být lehce identifikovatelné z 

jiných důvodů. Úspory v oblasti výzkumu a vývoje mohou být 

významné, ale přesto nemusí být posouzeny jako odůvodněné, protože 

bývají těžko ověřitelné nebo plynou z protisoutěžního snížení inovačních 

aktivit spojujících se podniků.  

     S ohledem na vše shora uvedené lze tedy konstatovat, že obrana 

zvýšením efektivity je v současné době v Pokynech z roku 2010 

aplikována stejně jako v Pokynech EU.  

 

6.1.2.8. Obrana upadajícího soutěžitele a organizační 
jednotky (viz kapitola 11 Pokynů z roku 2010) 
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     Tato obrana proti možnému označení spojení jako nezákonného 

z důvodu podstatného zmenšení hospodářské soutěže vznikla právě 

v USA. Možnost této obrany a její základní rysy byly stanoveny 

v rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci 394 U.S. 131 (1969) Citizen 

Publishing Co. v. U.S. V případě bezprostředně hrozícího úpadku 

soutěžitele není pravděpodobné, že by došlo ke vzniku nebo zvýšení tržní 

síly s ním se spojujícím podnikem, protože by bez realizace spojení 

aktiva upadajícího podniku opustila trh. Musí být však splněny 

následující podmínky: 

1. Upadající soutěžitel nebude v blízké budoucnosti schopen splácet 

své finanční závazky 

2. Není možno ho reorganizovat podle kapitoly 11 Konkurzního 

zákona 

3. Soutěžitel již v dobré víře učinil rozumné nabídky jiným 

soutěžitelům, aby se s ním spojili nebo přebrali jeho majetek za 

podmínek, které by představovaly menší nebezpečí pro 

hospodářskou soutěž než plánované spojení 

4. Bez spojení by došlo k tomu, že by aktiva podniku opustila trh. 

     Za těchto podmínek je možné také provést akvizici upadající 

organizační jednotky, nicméně Úřady vezmou v úvahu i skutečnost, že 

uvnitř koncernu lze snadno alokovat náklady odlišně od skutečnosti, a 

tak zpravidla budou požadovat více důkazů, že organizační jednotka 

skutečně upadá. FTC a DOJ požadují, aby (i) alokace nákladů uvnitř 

společnosti (koncernu) odpovídala skutečným ekonomickým nákladům, 

divize měla trvale negativní operační cash flow a tento negativní cash 

flow není ekonomicky odůvodnitelný výhodami jako přidanými prodeji 

v komplementárním trhu nebo lepší goodwill, a (ii) soutěžitel již v dobré 

víře učinil rozumné nabídky jiným soutěžitelům, aby přebrali divizi za 

podmínek, které by představovaly menší nebezpečí pro hospodářskou 

soutěž než plánované spojení. 
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     Podmínky 1 a 4 jsou tedy totožné jako v evropské úpravě, nicméně 

podmínky 2 a 3 shora jsou v evropské úpravě nahrazeny podmínkou, že 

neexistuje jiná alternativa nákupu podniku (soutěžitele), která by byla 

méně proti-soutěžní, než oznámené spojení. Evropská úprava tak 

nepožaduje, aby soutěžitel skutečně už nabídky učinil - postačí, že taková 

možnost zde objektivně není. Pokud by však taková možnost existovala, 

lze dle mého názoru předpokládat, že by Komise v rámci řízení 

nezkoumala, za jakých podmínek by jiný soutěžitel předmětný podnik 

(soutěžitele) nakoupil, ale nepovolila by spojení s tím, že zde existuje 

jiná možnost než spojení. Teprve po neúspěšném pokusu o méně proti-

soutěžní spojení by zřejmě bylo možno znovu notifikovat to samé 

spojení. V praxi jsou tedy podmínky stejné, kromě bodu 2 uvedeného 

shora (požadavek na nemožnost reorganizace dle kapitoly 11 

Konkurzního zákona), který nemá v evropské úpravě svůj protějšek. 

Formulace této části Pokynů potvrzuje dosavadní praxi USA, podle níž 

úřady uplatňují velmi přísné podmínky pro uplatnění obrany upadajícího 

soutěžitele.111 

6.1.2.9. Shrnutí a implikace pro budoucí vývoj 

     Lze uzavřít, že Pokyny z roku 2010 znamenají podstatné rozšíření 

dosavadních Pokynů z roku 1992, přičemž v některých ohledech došlo 

k dílčí úpravě jednotlivých institutů při substantivním posuzování 

spojení. Americká komentářová literatura se shoduje na názoru, že 

Pokyny z roku 2010 nepředstavují revoluci v substantivní úpravě 

posuzování spojení, ale znamenají evoluční krok.112 V tomto ohledu však 
                                                 
111 Steven Newburn, Weil Briefing: Antitrust / Competition, August 25, 

2010, FTC and DOJ Issue New Horizontal Merger Guidelines, dostupné 

na www.weil.com, str. 4. 
112 Viz např. Carl Shapiro: The 2010 Horizontal Merger Guidelines: 

From hedgehog to fox in forty years, Antitrust Law Journal, díl 77, rok 

2010, nebo Christine A. Varney, The 2010 Horizontal Merger 
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některé advokátní společnosti poukazují na následující změny, které nové 

Pokyny z roku 2010 mohou přinést:113 

• Pokyny z roku 2010 rozšiřují výčet analytických pomůcek, které 

FTC a DOJ mohou při přezkoumávání spojení použít; 

• Protože Pokyny z roku 2010  zdůrazňují používání ekonomických 

analýz, mohou spojující se společnosti očekávat žádosti o 

poskytnutí širokého spektra údajů a společnosti by měly být 

připraveny poskytnout úřadům rozšířené právní i ekonomické 

analýzy, včetně ekonometrických analýz;114 

• Ačkoliv došlo ke zvýšení limitů HHI, nelze vyloučit v důsledku 

úpravy definice relevantního trhu (hrozba zúžení relevantního 

trhu) zvýšení tržních podílů, a tedy růst zjištěného HHI;115 

• Vzhledem ke skutečnosti, že soudy USA vzhlížejí na Pokyny jako 

na návod, jak posuzovat spojení, může být v současnosti pro FTC 

nebo DOJ lehčí úspěšně napadnout spojení, protože nové Pokyny 

z roku 2010 rozšiřují výčet informací a teorií, které mohou být 

relevantní při posuzování spojení. Na druhé straně není jasné, jak 

se soudy vypořádají s novým zněním Pokynů z roku 2010 

s ohledem na zavedenou soudní praxi; 

                                                                                                                       
Guidelines: Evolution, not revolution, Antitrust Law Journal, díl 2, rok 

2011. 
113 Steven Newburn, Weil Briefing: Antitrust / Competition, August 25, 

2010, FTC and DOJ Issue New Horizontal Merger Guidelines, dostupné 

na www.weil.com, str. 4. 
114 Viz rovněž Eric J. Stock, Hogan Lovells, New U.S. Merger 

Guidelines Suggest Increased Focus on Deals in High Tech and 

Pharmaceutical Sectors, 18. Říjen 2010, dostupný na 

http://kluwercompetitonlawblog.com. 
115 Totožnou obavu vyjadřuje rovněž Eric J. Stock, Ibid. 
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• Ačkoliv Pokyny z roku 2010 uvádí široký výčet nástrojů a metod 

používaných při posuzování spojení, neobsahují téměř žádný 

návod pro spojující se podniky, jaké výsledky jednotlivých analýz 

budou považovány za přesvědčivé nebo finální při rozhodování 

úřadů o tom, zda napadnou nebo nenapadnou spojení; Dle mého 

názoru je však takový přístup přístupem správným. Posuzování 

spojení je vysoce individuálním posouzením, při němž jedna 

analytická metoda nemůže mít automaticky vyšší vypovídací 

schopnost než metoda jiná. Při posuzování spojení je dále 

rozhodující povaha, rozsah a kvalita poskytnutých dat o 

relevantním trhu, které jsou však často rozdílné. Ačkoliv tedy lze 

obecně chápat snahu právníků, aby jejich klienti před oznámením 

spojení znaly hierarchii jednotlivých metod, a tedy aby mohly 

lépe předvídat výsledky analýzy realizované ze strany DOJ a 

FTC, dle mého názoru není v současnosti možné takovou 

hierarchii metod stanovit.116 

• Ze všech shora uvedených důvodů vyjadřuje Steve Newburn 

obavu, že Pokyny z roku 2010 mohou vést k tomu, že úřady 

budou napadat větší počet spojení než v minulosti. 

     V souvislosti s poslední obavou je na místě uvést zprávy z ročenky 

DOJ týkající se přezkoumávání spojování podniků. Od dubna 2011 

                                                 
116 Viz rovněž Carl Shapiro: The 2010 Horizontal Merger Guidelines: 

From hedgehog to fox in forty years, 77 Antitrust Law Journal, 1 (2010), 

Pokyny z roku 1992, dle nichž by „tyto pokyny měly být vykládány 

s vědomím, že přezkum spojení nepředstavuje aplikaci jednotné 

metodologie. Soutěžní úřady spíše při přezkumu spojení, který je 

procesem závislým na konkrétně dostupných datech, aplikují celou řadu 

analytických nástrojů s ohledem na rozumně dostupné a spolehlivé 

důkazy a data, aby byly schopny posoudit efekty spojení v omezené 

lhůtě“ . 
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(zřejmě do konce roku 2011 napadl DOJ u soudů 16 spojení, zatímco 

v předchozím roce napadlo celkem pouze 10 spojení. Z těchto 16 spojení 

vyhrálo DOJ 1 případ u soudu (US v. H&R Block), od 2 dalších spojení 

bylo upuštěno a ostatní skončily vyrovnáním (tj. uskutečněním některých 

úkonů, které dle názoru soutěžních úřadů zamezí protisoutěžním 

účinkům spojení). Nad rámec shora uvedeného strany spojující se 

společnosti změnily povahu transakce nebo upustily od dalších 12 

spojení po připomínkách soutěžních úřadů (což představuje 100% nárůst 

oproti předchozímu roku).117 Naopak v případě FTC došlo v roce 2011 

k mírnému snížení napadených transakcí, v roce 2012 však zřejmě 

dochází k výraznému zvýšení (22 napadených transakcí v roce 2010, 17 

napadených transakcí v roce 2011, 13 napadených transakcí dosud v roce 

2012).118 Na základě těchto údajů tedy nelze vyloučit, že shora uvedená 

domněnka o zvýšení spojení napadených ze strany soutěžních úřadů 

může být důvodná, v žádném případě se však nejedná o revoluční 

zvýšení represe ze strany soutěžních úřadů. 

     Ve vztahu k poznámce týkající se problematiky případného postupu 

soudů v případných řízení podle Pokynů z roku 2010 je nutno uvést, že 

alespoň některé soudy se skutečně budou Pokyny z roku 2010 řídit. To 

prokazuje např. případ „US v. H&R Block“, kde soudce Howell v celé 

řadě sporných otázek odkázal na znění Pokynů z roku 2010 a citoval z 

nich.119 

                                                 
117 Viz U.S. DOJ, Antitrust Division Update 2012, Civil Program, 

dostupný na adrese www.justice.gov/atr/public/division-

update/2012/civil-program.html.  
118  Viz údaje na stránkách FTC 

http://www.ftc.gov/bc/caselist/merger/index.shtml. 
119 Viz rozhodnutí ve shora uvedené věci, případně U.S. DOJ, Antitrust 

Division Update 2012, Civil Program, dostupný na adrese 

www.justice.gov/atr/public/division-update/2012/civil-program.html. 
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     S ohledem na nové znění Pokynů z roku 2010, které se zaměřují na 

nastínění základních principů různých analytických metod, by se mohlo 

zdát, že soutěžní úřady v USA budou více důrazu klást na kvantitativní 

údaje spojené se spojením. Podle článku Carla Shapira, náměstka 

zástupce generálního zástupce pro ekonomii, však takový postup 

nenastává, když „v praxi dochází k vynakládání velké míry času a úsilí 

pro získání a analýzu kvalitativních důkazů, přičemž získání těchto 

kvalitativních důkazních prostředků je často hlavní pro soutěžněprávní 

analýzu“.120 Toto konstatování lze považovat za pravdivé, což prokazují 

žaloby podané ve věci AT&T a T-Mobile a případ US v. H&R Block, 

kde podstatnou část důkazů svědčících o pravděpodobnosti 

protisoutěžních účinků spojení tvořily právně kvalitativní důkazy (např. 

interní komunikace spojujících se společnosti týkající se důvodů převzetí 

konkurenta – viz blíže část 3.3.3 Koordinované efekty shora). 

     Mnozí komentátoři dále z revidovaného znění Pokynů z roku 2010 

dovozují, že postup podle Pokynů z roku 2010 povede k daleko většímu 

napadání spojení v odvětvích s vysokými maržemi. Např. Stock uvádí, že 

kladení důrazu na vysoké marže povede k většímu napadání spojení v 

high tech a farmaceutických odvětvích oproti odvětvím jiným. Dalším 

odvětvím může být vývoj různých typů software nebo telekomunikační 

služby. S tímto nározem lze souhlasit, navíc tomuto závěru nasvědčuje i 

soudobá praxe soutěžních úřadů USA (viz shora uvedené případy, 

v nichž soutěžní úřady USA napadaly v nedávné době spojení 

(telekomunikace, účetní software, atd.)). 

6.1.3. Odklad uskutečňování spojení (gun-jumping) 

     Americké zákonodárství je také jediné, kde se ve větší míře vyskytují 

rozhodnutí o porušení odkladu uskutečňování spojení, které se v odborné 

                                                 
120 Carl Shapiro: The 2010 Horizontal Merger Guidelines: From 

hedgehog to fox in forty years, Antitrust Law Journal, díl 77, rok 2010. 
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literatuře označuje pojmem gun-jumping (ulitý start).121 V USA byl tento 

zákaz uskutečněn Hart-Scott-Rodinovým zákonem, který zakazuje 

předčasné uzavření spojení (premature closing). Podle amerických úřadů 

(generální prokuratura – Attorney General) je represe takových porušení 

zákona úkolem č. 1 a důkazem toho je případ Gemstar v roce 2003, kdy 

byla uložena rekordní pokuta 5,7 mil. USD. Už dříve byly ukládány 

pokuty za porušení zákazu předběžného uzavření spojení, avšak nikdy 

nebyly tak vysoké. Důvodem je skutečnost, že za porušení může být 

ukládána pouze pokuta 11.000 USD za den.  

     Mezi nejvýznamnější rozhodnutí v USA patří:  

o Případ Gemstar, kdy si strany rozdělily zákazníky a svěřily si 

podstatné informace o cenách, strategiích a kapacitě. 

o Případ Computer Associates, kdy došlo k omezením přebíraného 

podniku ve vztahu k používaným obchodním podmínkám, došlo 

k ustanovení zástupce přebírajícího podniku, který se přesunul do 

přebíraného podniku a vykonával tam běžné řízení společnosti. 

o Případ ARCO, ve kterém došlo k převodu volebních práv. 

o Jiný případ ARCO, ve kterém došlo k převodu nadměrného 

podnikatelského rizika („excessive economic risk“). 

  

                                                 
121 Někteří autoři považují za hlavní důvod toho, že v EU není řešeno 

tolik případů porušení zákazu odkladu uskutečňování spojení, skutečnost, 

že notifikační kritéria dle EU jsou daleko vyšší a podniky tak mají 

podrobné právní informace o svých povinnostech, které menší podniky 

nemají. Průměrný roční počet notifikací v USA je přibližně 1 700, v EU 

přibližně 300 a v ČR přibližně 50 (viz Roth, str. 632, roční zpráva o 

aplikaci Hart-Scott-Rodinova zákona, dostupná na 

http://ftc.gov/os/2012/06/2011hsrreport.pdf, a Statistiky z oblasti 

hospodářské soutěže dostupné na  http://www.compet.cz/informacni-

centrum/statistiky/statistiky-hs/) 
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     Na základě americké praxe lze tedy shrnout, že uskutečňováním 

spojení jsou zejména tyto operace: 

o Nadměrná výměna informací 

o Předčasná integrace činnosti podniku – změna činnosti 

o Převod manažerské kontroly 

o Koordinace soutěžního chování 

o Převod nadměrného podnikatelského rizika 

 

     V souvislosti se shora uvedeným vzniká otázka, zda je ve výkladu 

zákazu předčasného uzavření spojení podle práva USA („premature 

closing“) a ve výkladu zákazu uskutečnění spojení podle práva EU 

(„implementing concentration“) materiální rozdíl. Dle mého názoru tomu 

tak není, ačkoliv podle gramatického srovnání by bylo možno dovozovat, 

že pojem předčasné uzavření spojení užitý v právní úpravě USA je 

možno vykládat úžeji a více formalisticky než termín uskutečňovat 

spojení. Jak však vyplývá ze shora uvedených relevantních rozhodnutí, 

rozumí se pojmem předčasné uzavření spojení jakékoliv úkony, které by 

spojující se soutěžitelé bez spojení neučinili či nesměli učinit.  

     Nutno podotknout, že výměna obchodního tajemství může být také 

porušením Shermanova zákona, který je dnes vykládán za pomoci „rule 

of reason“, tedy hlavně za použití argumentu účelu právní normy.  

6.2. Shrnutí právní úpravy kontroly spojování v USA 

     Právní úprava spojování podniků v USA má za sebou téměř století 

vývoje. Postupy aplikované ze strany soutěžních úřadů USA jsou při 

každém napadení oznámeného spojení přezkoumávány ze strany soudů, 

což vede k průběžné a poměrně časté kontrole správnosti a zákonnosti 

postupu soutěžních úřadů. Kombinace častého přezkumu analýz 

soutěžních úřadů a více než půl století trvající vývoj kontroly spojování 

podniků vede k tomu, že si USA i nadále udržují pozici jurisdikce 
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určující vývoj kontroly spojování podniků. Vývoj tak probíhá 

kontinuálně a bez výraznějších skokových změn. 

     Nově vydané Pokyny z roku 2010 podstatným způsobem rozšířily 

popis postupu soutěžních úřadů při hodnocení, jaký vliv na soutěž bude 

notifikované spojení mít. Pokyny z roku 2010 zároveň významně 

rozšiřují výčet metod, které mohou soutěžní úřady užít při kontrole 

spojování, a nechávají soutěžním úřadům plnou flexibilitu při volbě, jaké 

metody použijí. 

     Z právní úpravy spojování podniků podstatným způsobem čerpala EU 

při novelizaci kontroly spojování podniků v letech 2002 až 2003. 

Dochází tedy postupně ke sjednocování substantivního hodnocení účinků 

spojení podniků směrem k aplikační praxi v USA. 
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7.  Závěr 

     Vývoj kontroly spojení začal v USA o mnoho desetiletí dříve než 

v EU. Vývoj analyzovaných třech právních úprav probíhal v průběhu 20. 

století poměrně paralelně, bez větších snah o sjednocení úprav. Poměrně 

významné rozdíly existovaly jak v procesní úpravě kontroly spojování, 

tak v používaném substantivním testu.  

     Nejvýznamnějším procesním rozdílem bylo (a zůstává dosud) 

stanovení orgánů, které meritorně rozhodují o zákazu realizace spojení. 

V USA o zákazu uskutečnění spojení rozhodují obecné soudy na základě 

žaloby soutěžních úřadů USA, jednotlivých států, nebo třetích osob 

(např. i spotřebitelů). V EU a ČR naopak substantivně rozhoduje 

soutěžněprávní úřad s tím, že takové rozhodnutí je přezkoumatelné 

z hlediska zákonnosti rozhodnutí soudem.  

     Ze substantivního hlediska panovaly největší rozdíly kontroly 

spojování v tom, že dle práva EU bylo možno zakázat pouze taková 

spojení, která vedla ke vzniku či zvýšení dominantního postavení nebo 

kolektivního dominantního postavení. Zejména tak dle práva EU nebylo 

možno zakázat ta spojení, která vedla k jednostranným protisoutěžním 

efektům spojení a zároveň nevedla ke vzniku či zvýšení (kolektivního) 

dominantního postavení. Další podstatný rozdíl panoval ve vztahu 

k přístupu k obraně zvýšení efektivity, když v EU panovala obecně 

nedůvěra k možnosti zvýšení efektivity podniků vlivem spojení, přičemž 

EU dokonce v některých případech zvýšení efektivity podniků 

nehodnotilo jako obranu podniků, ale naopak jako protisoutěžní efekt. 

     Rozdíly však panovaly rovněž v organizační úrovni a odbornosti 

soutěžněprávních analýz. Zatímco americké soutěžní úřady disponovaly 

velkým počtem ekonomických odborníků, v Komisi a Úřadu takoví 

experti chyběli vůbec nebo jich byl nedostatek. Důsledkem toho byla 

relativně horší odůvodněnost rozhodnutí Komise oproti žalobám 

amerických soutěžních úřadů. Nutnost přesvědčivého odůvodnění v USA 

pramení dle názoru zejména ze skutečnosti, že americké soutěžní úřady 
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jsou v podstatě jednou stranou sporu před soudy, které v příslušném 

řízení musí přesvědčit o důvodnosti zákazu spojení. 

     Teprve v devadesátých letech se objevují první tendence o snahu o 

přiblížení právních úprav v jednotlivých státech, a to jak na mezinárodní 

úrovni v rámci multilaterálních smluv, tak v rámci bilaterálních smluv.     

Výsledkem takové snahy je i spolupráce mezi USA a EU, která 

především přispěla k novému směřování evropské úpravy spojování 

podniků a částečné reformulaci substantivního testu na začátku 21. 

století. Ač nedošlo v EU k přijetí SLC testu užívanému v USA, přesto je 

ze srovnání judikatury či pokynů úřadů komparovaných jurisdikcí patrno, 

že přes slovní rozdíl ve znění SLC a SIEC testu neexistuje nyní podstatný 

rozdíl při jeho aplikaci. Na tom se shoduje i naprostá většina 

ekonomicko-právní teorie.  

     Vydáním Pokynů z roku 2010 došlo k dalšímu zpřesnění a rozšíření 

popisu možnosti vzniku protisoutěžních efektů, čímž se právní úprava 

USA dle mého názoru opět dostala (alespoň co se týče kvality 

ekonomického odůvodnění jednotlivých účinků) před právní úpravu EU 

a ČR. Dle mého názoru tento vývoj potvrzuje, že kontrola spojování 

podniků je v USA z kvalitativního hlediska mnohem dále než úprava 

evropská.   

     Ve vlastním hodnocení účinků spojení existují dosud určité méně 

významné rozdíly. V první řadě v USA dochází k postupnému odklonu 

od toho, aby prvním krokem při hodnocení spojení byla definice 

relevantního trhu. Závěr o pravděpodobnosti protisoutěžních efektů 

spojení lze učinit a odůvodnit i bez stanovení relevantního trhu. Rozdíl je 

i v rozšiřování relevantního trhu o konkurenty schopné velmi rychle 

vstoupit na trhu v důsledku případného SSNIP. V Evropě se dále 

uplatňuje princip nejužšího relevantního trhu, kdežto v USA může být 

relevantní trh vymezen i šířeji.  

     Analýza substantivního testu ve všech třech jurisdikcích potvrdila 

skutečnost, že při povolování spojení podniků (soutěžitelů) hraje čím dál 
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větší roli ekonomie a přesvědčivé ekonomické odůvodnění 

pravděpodobnosti vzniku protisoutěžních efektů spojení. Přesvědčivost 

všech ekonomických argumentů je nezbytná hlavně z toho důvodu, že 

substantivní test jednotlivých právních řádů (tedy SLC test nebo SIEC 

test) je vyjádřen pomocí neurčitých právních pojmů (např. podstatné 

narušení účinné hospodářské soutěže). Rozhodovací praxe tak za vydatné 

pomoci ekonomické teorie upřesňuje podobu soutěžních pravidel a 

podmínek, za nichž je možno spojení zakázat.  

     Nezbytnost kvalitního ekonomického posouzení potvrzuje také nové 

uspořádání Generálního ředitelství IV., které nově najalo celou řadu 

ekonomů, kteří se podílejí na kontrole spojování podniků. Tato 

skutečnost potvrzuje názor vyjádřený shora v této dizertační práci, že 

v oblasti spojování podniků je zásadní, aby právníci disponovali 

dostatečně kvalitními znalostmi ekonomie. 

     Poměrně významný rozdíl existuje ve stanovení transakcí, které se 

musí notifikovat. Notifikovat se nemusí pouze transakce, kde dochází ke 

změně kontroly, ale rovněž transakce splňující notifikační kritéria, která 

jsou stanovena ve značně malé výši. 

     Přes shora uvedené závěry lze uzavřít, že při kontrole spojování 

podniků nedochází v porovnávaných jurisdikcích k výraznějším 

rozdílům. Postupem doby dochází ke sjednocování hodnocení účinků 

spojení. Tento stav je nepochybně v současném globalizovaném světě 

žádoucí, protože při rozdílných principech kontroly spojování podniků 

by spojení nadnárodních podniků mohlo být téměř nemožné.  
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Abstrakt: 
     Kolébkou právní úpravy koncentrací jsou Spojené státy americké. Při 

aplikaci právní úpravy koncentrací docházelo ke změnám v přístupu při 

jejich posuzování v návaznosti na zrovna převládající myšlenkové 

proudy (ekonomické školy – např. chicagská škola atd.) a míru státní 

regulace ekonomiky v jednotlivých obdobích.  

     Protisoutěžními účinky spojení mohou být jednostranné nebo 

koordinované efekty. Oba efekty se vzájemně doplňují a nemusí být od 

sebe ve všech případech odlišitelné. Vzniku těchto negativních efektů 

spojení může být zamezeno v důsledku zvýšení efektivity spojeného 

podniku.   

     Posuzování koncentrací – resp. posuzování otázky, zda příslušné 

spojení má či nemá za důsledek podstatné zmenšení soutěže (SLC test), 

náleží USA soudům, přičemž žalobci mohou být jak soukromé osoby 

dotčené spojením, tak jednotlivé státy, tak federální úřady, konkrétně 

FTC (Federal Trade Commission) a DOJ (Department of Justice). Těmto 

federálním úřadům jsou zároveň notifikována spojení jednotlivých 

podniků dle Hart-Scott-Rodinova zákona.  

     Posuzování koncentrací v EU nebo ČR je naopak v porovnání s USA 

poměrně mladou disciplínou. Na rozdíl od Spojených států amerických 

jsou koncentrace v EU i České republice meritorně posuzovány 

správními úřady, kterým spojující se entity notifikují zamýšlená spojení, 

a to konkrétně Evropskou unií a Úřadem pro ochranu hospodářské 

soutěže. Proti těmto rozhodnutím je nicméně možno se odvolat k 

soudům, které však přezkoumávají zákonnost příslušných správních 

rozhodnutí, neprovádí samotné meritorní posuzování koncentrací.  

      Shora uvedený významný rozdíl však je v praktické rovině poněkud 

zmenšen v důsledku skutečnosti, že pokud správní orgány ve Spojených 

státech Amerických napadnou spojení, podniky často od takových 

spojení upustí nebo navrhnou opatření k zamezení účinků daného 

spojení. V mnoha případech tak vůbec nedochází k zahájení soudního 
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řízení a poslední fází kontroly spojování podniků je analýza soutěžních 

administrativních orgánů. 

     Významný rozdíl mezi úpravou spojování v USA a EU panuje ve 

stanovení výše obratu, aktiv či výše hodnoty akcií nebo podílů 

spojujících se entit, kdy notifikační kritéria jsou v USA stanoveny 

výrazně níže (více než desetkrát). To má za následek daleko více 

notifikací v USA než v EU. 

     Do roku 2004 byla právní úprava substantivního testu v EU poměrně 

odlišná, když spojení mohlo být zakázáno tehdy, pokud jím vznikalo 

nebo bylo posíleno dominantní postavení, v důsledku čehož by mohlo 

k podstatnému omezení hospodářské soutěže. Tento substantivní test 

neumožňoval zakázat ta spojení, kdy nedocházelo ke vzniku dominantní 

entity. V EU bylo do roku 2004 přistupováno velmi restriktivně i k tzv. 

obraně zvýšení efektivity, která obecně nebyla akceptována. 

     V roce 2004 však v EU nabyla účinnosti nová úprava kontroly 

koncentrací. Co se týče substantivního testu, neexistuje v současnosti 

mezi komparovanými právními řády podstatnějších rozdílů. Substantivní 

test používaný Evropskou komisí (a převzatý v podstatných ohledech ze 

strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže), byl inspirován 

posuzováním koncentrací ve Spojených státech amerických. Při přijímání 

nařízení o kontrole koncentrací a následných pokynech Evropské unie se 

pak Evropská komise inspirovala analýzou jednostranných efektů a 

koordinovaných efektů spojení používanou ve Spojených státech 

amerických a popsaných v Pokynech z roku 1992. Rovněž z hlediska 

organizačního došlo ke sblížení mezi USA a EU, když Evropská komise 

zřídila speciální ekonomickou organizační jednotku zabývající se 

posuzováním účinků spojení na hospodářskou soutěž.  

     V roce 2010 vydaly soutěžní úřady USA nové Pokyny o posuzování 

horizontálních spojení, které podstatným způsobem rozšířily popis metod 

a postupů užívaných americkými soutěžními úřady při posuzování 
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účinků spojení. Tato změna je však postupná, k žádné revoluční změně 

nedošlo. 

     Určité rozdíly při procesu posuzování spojení mezi USA a EU 

přetrvávají. Většinou se týkají vymezení relevantního trhu, kdy soutěžní 

úřady USA v některých případech vůbec nepřistupují k vymezení 

relevantního trhu. Některé dílčí rozdíly lze spatřovat v metodách a jejich 

významu užívaných v jednotlivých právních úpravách. Zatímco v USA je 

kladen vysoký důraz na tzv. míru záměny, soustředí se EU a ČR většinou 

na posuzování míry substituce a výše elasticit. 

     Nicméně i v současnosti lze konstatovat určitý předstih substantivního 

posuzování spojení ve Spojených státech amerických před Evropskou 

unií, resp. Českou republikou. Ve Spojených státech amerických probíhá 

daleko širší a odbornější debata ohledně různých efektů spojování a 

jejich posuzování, což vedlo např. i k poměrně odvážnému postupu, kdy 

americké soutěžní úřady nemusí vůbec vymezit relevantní trh, na kterém 

může dojít k podstatnému zmenšení soutěže. Z ekonomického hlediska je 

tento postup za určitých okolností ospravedlnitelný, nicméně nevymezení 

relevantního trhu může mít negativní účinky na přesvědčivost příslušné 

žaloby FTC nebo DOJ napadající jednotlivé spojení u soudu. 

Právní úprava spojování v České republice, upravená primárně v ZOHS a 

prováděcích právních předpisech, se výrazným způsobem inspiruje 

právní úpravou spojování podniků v Evropské unie. Stejný závěr lze 

učinit i o rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a o 

jím vydaných oznámeních, která informují spojující se soutěžitele o 

postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a o způsobu hodnocení 

účinků spojení na hospodářskou soutěž. 

     Určité nedostatky ZOHS lze spatřovat ve skutečnosti, že mnoho 

právních institutů je definováno relativně formalisticky (např. pojem 

spojení soutěžitelů). Právní praxe si za účelem překlenutí těchto 

nedostatků pomáhá relativně extenzivním a neformalistickým výkladem 

jednotlivých ustanovení. V mnoha případech je však takový výklad jen 
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obtížně ospravedlnitelný, což přiznávají i nejvlivnější komentáře věnující 

se dané problematice. Právní úprava ČR se odlišuje od právní úpravy EU 

i v několika dalších, méně významných ohledech blíže rozvedených 

v dizertační práci. 
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Abstract: 
     The United States of America has been the cradle of merger 

regulation. During the last century, the application of rules connected 

with merger assessment was evolving in connection with the then-

prevalent economic schools (for example the University of Chicago, etc.) 

and in connection with the amount of regulation of American economy 

during certain periods. The Courts make decisions whether or not a 

merger leads or does not to a significant lessening of competition, 

whereas the petitioners can be persons affected by relevant merger, states 

or federal antitrust Agencies (FTC or DOJ). The notifications of the 

merging parties are being filed with the above Federal Antitrust Agencies 

according to the Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. 

     There are two possible anticompetitive effects of mergers – unilateral 

effects and coordinated effects. Both effects complement each other. 

These effects can be prevented by efficiency gains of the merged entity.  

     The merger assessment in the European Union or the Czech Republic 

is relatively new in comparison with the US. In contrast to the US, the 

concentrations in the EU and the Czech Republic are cleared by the 

Antitrust Agencies (namely the European Commission or Czech 

Competition Office). The decisions of these Agencies can be appealed 

against to the Courts, whereas the Courts are limited only to review of 

legality of the contested decision of an Antitrust Agency, the Courts 

cannot decide the merits of the contested decision.  

     However, the merging firms often abandon or restructure the 

transaction after it is challenged by the Antitrust Agencies. In many 

cases, there are no Court proceedings and the last stage of merger 

assessment is the assessment by the Antitrust Agencies. 

     An important difference between the merger regulation in the US and 

the EU relates to the definition of criteria making the notification of 

mergers necessary. The notification criteria in the US are set many times 

lower than the notification criteria in the EU, which results in many more 
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notifications in the US as compared to the EU (approximately six times 

more). 

     Until 2004, the substantive test in European Union was very unlike 

the substantive test in the US. The concentration could be prohibited only 

on the condition that the concentration created or strengthened a 

dominant position as a result of which effective competition would be 

significantly impeded in the common market. This substantive test, 

therefore, did not enable blocking concentrations, when there was no 

dominant position created or strengthened. Moreover, the EU was 

treating the efficiency gains defense very restrictively and such a defense 

was not generally accepted. 

     In 2004, a new merger regulation was enacted and became effective in 

the EU. In relation to the substantive test, there is no significant 

difference between the compared legislations. The substantive test that is 

used by the European Commission (and adopted in a decisive regard by 

the Czech Competition Office) had been inspired by the merger 

assessment in the US. European Authorities were inspired by the 

adoption of new merger regulation and guidelines of the commission on 

assessment of mergers by the unilateral effects and coordinated effects 

analysis detailed in the US merger horizontal guidelines. Moreover, the 

organization of the Directorate General of Antitrust in the EU has been 

changed and a special economic department dealing with assessment of 

effects of mergers was founded. 

     In 2010, the US Antitrust Agencies issued new Horizontal Merger 

Guidelines that broadened significantly the enumeration of methods and 

actions used by the US Antitrust Agencies by assessment of effects of 

mergers. This change is an evolutionary change; no revolutionary change 

has been made. 

     However, some minor differences in the process of assessment of 

effects of mergers persist. Those differences relate mostly to the 

definition of the relevant market; moreover, a relevant market must not 



 

183 

be defined by the US Antitrust Agencies in all cases. Some minor 

differences might be found in the determination of some analytical tools 

and methods and their importance in merger assessment. While there is 

an emphasis placed on the diversion ratio in the US, the European Union 

and Czech Authorities analyze mainly rates of substitution and elasticity.  

     Even today it can be argued that the US merger assessment is more 

evolved and sound in the US than in the European Union or the Czech 

Republic. In the US there is a broader and more specialized discussion 

related to the effects of mergers and their assessment – for example, this 

even led to bald move by the Antitrust Agencies, in which they did not 

define relevant market. From the economical point of view is this process 

justifiable; however, determination of a relevant market might add more 

persuasiveness to perspective complaints of US Antitrust Agencies. 

     The legislation of the Czech Republic, namely stipulations of the 

Antitrust Act and implementing regulations are inspired in a significant 

way by the legislation of merger regulation in the European Union. The 

same conclusion can be made with respect to the case law of the Czech 

Competition Office and its notifications that inform merging parties 

about the process of assessment of the effects of concentrations. 

     There can be some imperfections identified in the Czech Antitrust 

Act. One of the imperfections are extreme formalistic definitions of 

individual legal terms (for example the term concentration of 

competitors, competitor). The terms are applied relatively extensively. 

Respected commentaries and law scholars agree that the accuracy of such 

extensive application is doubtful. The legislation of the Czech Republic 

differs from the EU legislation in some further less important aspects that 

are set out in more detail in the thesis (for example there is no 

Luxembourg exemption applied in the Czech Republic and the change of 

quality of control is applied somewhat differently). 

 


