Otázky na test z predmetu: Právo Európskej únie
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Adresátmi zákazu obmedzení voľného pohybu tovaru
Ak Komisia rozhodne, že štátna pomoc bola poskytnutá neoprávnene a v rozpore s čl. 107 a čl. 108
Zmluvy o fungovaní Európskej únie
Ak nebolo rozhodnutie orgánu EU, určené konkrétnemu adresátovi, tomuto riadne doručené
Aktívnu legitimácia na predloženie predbežnej otázky na Súdny dvor EU
Akty, ktoré musia byť uverejnené v Úradnom vestníku EU, nadobúdajú účinnosť
Aplikácia Charty základných práv EU
Charta základných práv Európskej únie ako prameň práva
Článok 157 Zmluvy o fungovaní Európskej únie upravujúci rovnaké odmeňovanie mužov a žien
Členský štát sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením úniového práva
Dohody obmedzujúce súťaž sú v zmysle článku 101 odsek 2 ZFEÚ
Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (tzv. Haagsky dohor)
sa týka:
Dôkazné bremeno pri preukazovaní dôvodnosti obmedzenia voľného pohybu tovarov a služieb nesie:
Doktrína "acta clair" v konaní o predbežnej otázke znamená
Eurokonformný výklad práva EU v zmysle zásady nepriameho účinku
Európska únia a jej subjektivita
Fyzická alebo právnická osoba ako neprivilegovaný žalobca môže napadnúť na Súdnom dvore EU
Horizontálny priamy účinok úniového práva
Inštitúcie Európskej únie
Konflikt medzi vnútroštátnym právom a právom EU rieši vnútroštátny súd
Konkurenčné doložky v zmluvách o kúpe podniku z pohľadu súťažného práva
Kvantitatívne obmedzenia dovozu a vývozu tovaru na jednotnom trhu EÚ
Legitímne dôvody obmedzenia voľného pohybu tovaru v EÚ
Medzinárodné zmluvy uzavreté medzi EU a tretími štátmi prípadne medzinárodnými organizáciami
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o
platobnom rozkaze, sa vzťahuje na
Nariadenie EU a jeho vzťah k vnútroštátnemu právu
Nariadenie Európskej únie sa aplikuje
Nariadenie Európskej únie sa uverejňuje
Návrh účastníka súdneho konania obrátiť sa s predbežnou otázkou na Súdny dvor EU
Neimplementácia smernice v stanovenej lehote
Nepriamy účinok smerníc v zmysle doktríny Súdneho dvora EU
Nepriamy účinok úniového práva
Nepriamy účinok úniového práva (povinnosť eurokonformného výkladu) sa uplatní
Občianstvo Európskej únie
Obligatórnu aktívnu legitimáciu v konaní o predbežnej otázke
Obsah členstva v EU
Obsahom zásady prednosti práva EU je aj
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Odporúčania a stanoviská vydávané orgánmi EU a ich právna povaha
Pod pojem členský štát v zmysle judikatúry Súdneho dvora EU (ang. emmanation of state) a pre
účely aplikácie doktríny priame účinku
Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2015/848 o insolvenčnom konaní pre rozhodné
právo platí, že
Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2015/848 o insolvenčnom konaní všeobecne pre
začatie konkurzu platí:
Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (tzv.
Nariadenie Rím I) pri absencii voľby práva platí:
Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (tzv.
Nariadenie Rím I) pri spotrebiteľských zmluvách v prípade absencie voľby práva platí:
Podľa Nariadenia Rady č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a
obchodných veciach o voľbe právomoci platí:
Podľa Nariadenia Rady č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a
obchodných veciach ohľadom osobitnej právomoci platí:
Podmienky priameho účinku smernicu
Podmienky vzniku zodpovednosti členského štátu za škodu spôsobenú porušením úniového práva
Podmienky vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením úniového práva
Podnikateľ, ktorý namieta existenciu protiprávnej prekážky vo voľnom pohybe tovaru má k
dispozícii tieto osobitné prostriedky nápravy:
Podstatou voľného pohybu služieb je
Pojem podnikateľ pre účely súťažného práva EU
Ponukové kartely (bid-rigging)
Povaha práva Európskej únie
Povinnosť uplatňovať zásadu prednosti práva EU pred vnútroštátnym právom majú
Pravidlo de minimis v súťažnom práve EÚ znamená:
Právna norma primárneho práva EU
Právna povaha nariadenia EU
Právne normy práva EU majú v zmysle zásady priamej použiteľnosti úniového práva
Právo EU sa na základe zásady priamej použiteľnosti
Právo Európskej únie je v zmysle judikatúry Súdneho dvora EU
Právo Európskej únie platí vo vnútroštátnom práve
Právomoc na uplatňovanie čl. 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie majú:
Prechodné obdobie pre voľný pohyb pracovníkov zo Slovenska
Predmetom konania o predbežnej otázke v zmysle článku 267 ZFEÚ
Predpokladom priameho účinku právnej normy úniového práva je
Pri cezhraničnom poskytovaní právnych služieb v EÚ je právnik povinný:
Pri transpozícii smernice do vnútroštátneho poriadku
Pri vykonávaní inšpekcie Komisiou v prípade porušenia práva hospodárskej súťaže má podnik voči
ktorému sa vedie vyšetrovanie právo:
Priama aplikovateľnosť nariadenia znamená
Primárne právo Európskej únie
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Princíp efektívnosti pri uplatňovaní zásady zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením úniového
práva
Princíp ekvivalencie pri aplikácii úniového práva vo vnútroštátnom práve
Princíp lojality členského štátu
Princíp proporcionality
Prípustné obmedzenia voľného pohybu služieb
Rozhodnutia Súdneho dvora EU ako prameň práva
Rozhodnutia Súdneho dvora EU o predbežnej otázky a ich účinky
Rozhodnutie ako prameň práva EU
Rozhodnutie súdu Európskej únie sa stáva vnútroštátnym exekučným titulom
Rozsudok Súdneho dvora EU nadobúda právoplatnosť s účinkami res iudicata
Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci Cassis de Dijon
Skupinové (blokové výnimky) vydávané Komisiou Európskej únie podľa článku 101 ods. 3 ZFEU
vo forme nariadení majú za cieľ
Skutkovú podstatu zneužitia dominantného postavenia v zmysle čl. 102 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie napĺňa:
Sloboda usadzovania
Smernica ako prameň práva EU
Smernica môže mať priamy účinok aj
Smernica o službách
SOLVIT
Tvrdé obmedzenia súťaže ("hard core restrictions")
V prípade rozporu medzi vnútroštátnou normou a normou práva EU vnútroštátne súdy
V zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie týkajúceho sa štátnej pomoci platí
V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske
konanie o platobnom rozkaze medzi podmienky vydania platobného rozkazu patrí
V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske
konanie o platobnom rozkaze, pre podanie odporu platí
V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 805/2004, ktorým sa zavádza európske
exekučný titul pre nesporné nároky platí
V zmysle Nariadenia Rady č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v
občianskych a obchodných veciach možno žalovať osoby
Vertikálny priamy účinok právnej normy úniového práva
Vertikálny priamy účinok úniového práva
Vnútroštátna aplikácia práva EU súdmi členských štátov v zmysle konštatnej judikatúry Súdneho
dvora
Vnútroštátne súdy majú povinnosť aplikovať právnu normu EU
Vnútroštátny súd a dohody obmedzujúce súťaž
Vnútroštátny súd pri aplikácii priameho účinku normy úniového práva
Voľný pohyb kapitálu a platieb
Voľný pohyb pracovníkov
Všeobecné právne zásady
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Všeobecné právne zásady formulované judikatúrou Súdneho dvora EU
Výkon rozhodnutia rozsudku Európskeho súdneho dvora EU sa riadi
Výkon rozhodnutia rozsudku Súdneho dvora EU v členskom štáte môže byť zastavený alebo
odložený
Výlučná právomoc EU
Výsledkom eurokonformného výkladu smernice môže byť
Vzťah Charty základných práv EU a Európskeho dohovoru o ľudských právach (EDĽP)
Vzťah práva EU a Európskeho dohovoru o ľudských právach (EDĽP)
Vzťah vnútroštátneho súdu a primárneho práva EU
Za dohodu obmedzujúcu súťaž sa nepovažuje
Za ponukový kartel sa považuje aj
Základné slobody vnútorného trhu EÚ sú
Žaloba na neplatnosť právneho aktu EU podľa článku 263 a 264 ZFEU
Zásada nepriameho účinku úniového práva
Zásada právnej istoty v práve EU
Zásada prednosti práva EU v aplikačnej praxi znamená, že
Zásada prednosti úniového práva znamená
Zásada prenesených právomocí
Zásada zákazu diskriminácie
Zmluvy o pristúpení k EU
Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú porušením právneho poriadku EU
Zodpovednosť za škodu spôsobenú členským štátom jednotlivcovi porušením úniového práva

