
Základy práva Európskej únie a medzinárodného práva 

 

Otázky na postupovú skúšku 

Okruhy tém pre prípadové štúdie 

 

 
Medzinárodné právo verejné  

1. Pojem a charakteristika medzinárodného práva verejného 

2. Subjekty medzinárodného práva verejného 

3. Štát ako subjekt medzinárodného práva verejného 

4. Medzinárodná organizácia ako subjekt medzinárodného práva verejného 

5. Jednotlivec ako subjekt medzinárodného práva verejného 

6. Pramene medzinárodného práva verejného 

7. Organizácia spojených národov 

8. Riešenie sporov v medzinárodnom práve verejnom 

9. Donútenie v medzinárodnom práve verejnom 

10. Právomoci Bezpečnostnej rady OSN v oblasti medzinárodného mieru a 

bezpečnosti 

11. Uzatváranie medzinárodných zmlúv 

12. Neplatnosť medzinárodných zmlúv 

13. Výklad medzinárodných zmlúv 

14. Právna obyčaj ako prameň medzinárodného práva verejného 

15. Vzťah medzinárodného práva verejného a vnútroštátneho práva 

16. Zodpovednosť v medzinárodnom práve a je uplatňovanie 

  

História a ciele, postavenie a právomoci EÚ  

17. Charakterizujte integračné procesy Európy do r. 1945  

18. Vývoj európskej integrácie v rokoch 1945 – 1949  

19. Založenie Rady Európy – význam  

20. Charakterizujte cestu vedúcu k založeniu ESUO  

21. Základné úlohy a ciele ESUO   

22. Proces založenia EHS a EURATOM  

23. Charakterizujte právne základy európskych spoločenstiev  

24. Oblasti pôsobnosti a prostriedky naplnenia cieľov EHS (podľa Zmluvy EHS)  

25. Proces rozširovania európskych spoločenstiev/ EÚ  

26. Význam Jednotného európskeho aktu  

27. Význam Maastrichtskej zmluvy (Zmluvy o EÚ)  

28. Význam Amsterdamskej zmluvy  

29. Význam Lisabonskej zmluvy  

30. Ciele EÚ a ich aplikačný význam 

31. Hodnoty EÚ a ich význam 

32. Členstvo v EÚ  

33. Princíp lojálnej spolupráce   

34. Vystúpenie členského štátu z EÚ  



35. Vysvetlite pojem právomocí a ich deľby v európskom práve   

36. Občianstvo EÚ  

37. Zásada prenesenia právomocí 

38. Zásada subsidiarity 

39. Zásada proporcionality 

  

Inštitucionálny systém  

40. Charakteristika inštitucionálneho rámca EÚ  

41. Zloženie a systém volieb do Európskeho parlamentu  

42. Postavenie poslancov Európskeho parlamentu a mechanizmus zasadania 

Európskeho parlamentu  

43. Význam Európskej rady a jej zloženie  

44. Predseda Európskej rady a jeho postavenie v rámci inštitucionálneho rámca 

EÚ  

45. Základná charakteristika Rady EÚ a jej zloženie podľa ZEÚ  

46. Orgány Rady EÚ a ich právomoci   

47. Spôsob rozhodovania Rady EÚ 

48. Charakterizujte Európsku komisiu z hľadiska jej povahy, názvu a sídla  

49. Zloženie Európskej komisie a menovanie jej členov  

50. Funkčné obdobie Európskej komisie a koniec mandátu jej členov  

51. Hlavné zásady fungovania Európskej komisie  

52. Charakterizujte postavenie predsedu Európskej komisie   

53. Vymenujte právomoci Európskej komisie  

54. Postavenie a spôsob menovania Vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné 

veci a bezpečnostnú politiku  

55. Základy Dvora audítorov (povaha, právna úprava, sídlo)  

56. Zloženie Dvora audítorov a postavenie jeho predsedu   

57. Právomoc Dvora audítorov   

58. Základná charakteristika a právna úprava Európskej centrálnej banky  

59. Základná úloha Európskej centrálnej banky  

60. Povaha, zloženie a právomoci Hospodárskeho a sociálneho výboru  

61. Povaha, zloženie a právomoci Výboru regiónov  

62. Povaha, zloženie a právomoci Výboru zamestnanosti  

63. Postavenie a právomoci ombudsmana  

  

Súdnictvo a právna ochrana  

64. Právna úprava Súdneho dvora EÚ a jeho zloženie  

65. Výber, menovanie a požiadavky na sudcov Súdneho dvora EÚ  

66. Úloha generálnych advokátov Súdneho dvora EÚ  

67. Tajomník Súdneho dvora EÚ – menovanie, resp. jeho voľba a právomoci  

68. Úlohy a právomoci Súdneho dvora EÚ  

69. Právomoc Všeobecného súdu   

70. Predmet a cieľ konania o porušení povinností vyplývajúcich zo Zmlúv  

71. Podstata a význam žaloby na neplatnosť  



72. Privilegovaní a neprivilegovaní žalobcovia v rámci žaloby na neplatnosť  

73. Lehota k žalobe na neplatnosť  

74. Podstata a význam žaloby na nečinnosť  

75. Žalobca a žalovaný v konaní na nečinnosť  

76. Konanie o náhradu škody  

77. Konanie o pracovnoprávnych a obdobných nárokoch  

78. Konanie o predbežnej otázke   

79. Postavenie vnútroštátneho súdu členského štátu EÚ v rámci konania o 

predbežnej otázke  

80. Predmet konania o predbežnej otázke  

81. Oprávnenie a povinnosť vnútroštátneho súdu štátu EÚ k žiadosti o 

predbežnej otázke  

  

Systém Európskeho práva  

82. Pramene práva EÚ  

83. Charakteristika primárneho práva EÚ  

84. Kategórie prameňov sekundárneho práva EÚ 

85. Pramene práva EÚ v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky  

86. Nariadenie  

87. Smernica  

88. Rozhodnutie  

89. Odporúčania a stanoviská a ich právny význam 

90. Sudcovské právo a jeho význam v systéme prameňov práva  

91. Tvorba práva EÚ 

92. Riadny legislatívny proces 

93. Mimoriadny legislatívny proces 

94. Rozpočet EÚ 

95. Vykonávacie a delegované akty 

96. Právna úprava harmonizácie práva jej vývoj  

97. Vplyv judikatúry Súdneho dvora EÚ na harmonizáciu práva – význam 

rozhodnutia Európskeho súdneho dvora vo veci Cassis de Dijon  

98. Metódy, oblasti a nástroje harmonizácie práva  

99. Prednosť práva EÚ  

100. Samostatnosť práva EÚ  

101. Bezprostredná aplikovateľnosť práva EÚ  

102. Priamy účinok práva EÚ  

103. Nepriamy účinok práva EÚ  

104. Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú jednotlivcovi 

porušením práva EÚ  

105. Porovnanie práva EÚ a medzinárodného práva verejného 

106. Revízia primárneho práva 

107. Zjednodušené revízne postupy primárneho práva 

108. Klauzula flexibility podľa čl. 352 ZFEÚ a podmienky a obmedzenia jej 

použitia 



  

Vnútorný trh  

109. Pojem vnútorného trhu a vymedzenie základných slobôd v rámci 

vnútorného trhu  

110. Colná únia – vymedzenie a obsah pojmu  

111. Vecná a územná pôsobnosť voľného pohybu tovaru  

112. Prekážky voľného pohybu tovaru  

113. Opatrenia s účinkom rovnocenným clám pri voľnom pohybe tovaru  

114. Zákaz vnútorného diskriminačného zdanenia  

115. Zákaz kvantitatívnych obmedzení voľného pohybu tovaru medzi 

členskými štátmi  

116. Zákaz opatrení s účinkami rovnocennými kvantitatívnym obmedzeniam 

pri voľnom pohybe tovaru – „formula Dassonville“ a význam judikátu Cassis 

de Dijon  

117. Výnimky zo zákazu kvantitatívnych obmedzení dovozu a vývozu medzi 

členskými štátmi  

118. Reštrukturalizácia štátnych monopolov obchodnej povahy  

119. Voľný pohyb osôb – vecná, časová a územná pôsobnosť  

120. Primárne, sekundárne a komplementárne oprávnenia pri voľnom 

pohybe osôb  

121. Podstata voľného pohybu osôb   

122. Prípustné obmedzenia voľného pohybu osôb  

123. Voľný pohyb pracovníkov – osobná pôsobnosť  

124. Voľný pohyb pracovníkov – vecná pôsobnosť (obsah slobody pohybu 

pracovníka)  

125. Oprávnenia rodinných príslušníkov pracovníka  

126. Výnimky zo slobody voľného pohybu pracovníkov  

127. Sloboda podnikania a výkonu podnikania – osobná pôsobnosť  

128. Pojem podnikania, obsah slobody podnikania  

129. Primárne, sekundárne a komplementárne oprávnenia pri slobode 

podnikania  

130. Obmedzenia a výnimky zo slobody podnikania  

131. Osobná a vecná pôsobnosť slobody služieb   

132. Obmedzenia voľného pohybu služieb   

133. Pojem a význam voľného pohybu kapitálu a voľného pohybu platieb  

134. Výnimky zo slobody pohybu kapitálu a platieb  

 


