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TVORBA EURÓPSKEHO 

PRÁVA 
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• základné pojmy 

• tvorba primárneho práva 

• tvorba sekundárneho práva 

• klasifikácia právnych predpisov EÚ 

• označovanie dokumentov 

OSNOVA 
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Tvorba práva: 

• je proces, ktorého výsledkom je vznik prameňa európskeho práva na 

základe činnosti tých subjektov, ktoré disponujú legislatívnou 

právomocou. 

 

Predmet normotvorby: 

• základné zmluvy a ich súčasti 

• právne akty vydávané EÚ a ES 

ZÁKLADNÉ POJMY 
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Právomoc vytvoriť právnu normu: 

• Ide o oprávnenosť subjektov prijímať jednotlivé druhy právnych 

aktov (primárne právo - členské štáty, sekundárne právo - orgány EÚ a ES) 

Kompetencia  

• je oprávnenie upravovať určitý okruh právnych vzťahov formou 

vytvorených právnych aktov. 

Procedurálne pravidlá 

• súhrn pravidiel upravujúcich postup pri vydávaní jednotlivých 

právnych aktov (legislatívne pravidlá alebo pravidlá legislatívneho 

procesu tvorby európskeho práva) 

• zmyslom je zabezpečiť transparentnosť, efektivitu legislatívneho 

procesu a deľbu moci medzi jednotlivými orgánmi, ktorá je 

zabezpečená tým, že sa na legislatívnom procese zúčastňuje viacero 

orgánov, čím sú zabezpečené vzájomné väzby a kontrola. 

ZÁKLADNÉ POJMY 
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Proces tvorby: 

• návrh na zmenu zmluvy 

• rozhodovanie o návrhu zmeny 

• prijímanie návrhu zmeny  

 

Primárne právo obsahuje procesné pravidlá normotvorby primárneho práva.  

TVORBA PRIMÁRNEHO PRÁVA 
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TVORBA SEKUNDÁRNEHO PRÁVA 

Druhy tvorby sekundárneho práva (legislatívny proces): 

• s aktívnou účasťou parlamentu  

• bez aktívnej účasti parlamentu 
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TVORBA SEKUNDÁRNEHO PRÁVA 

Druhy tvorby sekundárneho práva (legislatívny proces): 

• s aktívnou účasťou parlamentu  

• bez aktívnej účasti parlamentu 

• Klasický (konzultačný) legislatívny proces 

• Spolurozhodovaní (čl.251 ZES) 

• Legislatívny proces so súhlasom parlamentu 

• Legislatívny proces vzájomnej spolupráce (kooperačný) 
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TVORBA SEKUNDÁRNEHO PRÁVA 

Druhy tvorby sekundárneho práva (legislatívny proces): 

• s aktívnou účasťou parlamentu  

• bez aktívnej účasti parlamentu 

• Klasický (konzultačný) legislatívny proces 

• Spolurozhodovaní (čl.251 ZES) 

• Legislatívny proces so súhlasom parlamentu 

• Legislatívny proces vzájomnej spolupráce (kooperačný) 

 

Komisia právnu normu navrhne a predloží ju Rade 

Rada  právnu normu prijme 

Parlament  je konzultačný (formálny) element    
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TVORBA SEKUNDÁRNEHO PRÁVA 

Druhy tvorby sekundárneho práva (legislatívny proces): 

• s aktívnou účasťou parlamentu  

• bez aktívnej účasti parlamentu 

• Klasický (konzultačný) legislatívny proces 

• Spolurozhodovaní (čl.251 ZES) 

• Legislatívny proces so súhlasom parlamentu 

• Legislatívny proces vzájomnej spolupráce (kooperačný) 

 

Komisia právnu normu navrhne a predloží ju Rade a Parlamentu 

Rada  právnu normu prijme 

Parlament  spracuje záväzné stanovisko 
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TVORBA SEKUNDÁRNEHO PRÁVA 

Druhy tvorby sekundárneho práva (legislatívny proces): 

• s aktívnou účasťou parlamentu  

• bez aktívnej účasti parlamentu 

• Klasický (konzultačný) legislatívny proces 

• Spolurozhodovaní (čl.251 ZES) 

• Legislatívny proces so súhlasom parlamentu 

• Legislatívny proces vzájomnej spolupráce (kooperačný) 

 

Komisia právnu normu navrhne a predloží ju Rade 

Rada  nemôže prijať právnu normu bez súhlasu Parlamentu 

Parlament  schvaľuje právnu normu    



11 

TVORBA SEKUNDÁRNEHO PRÁVA 

Druhy tvorby sekundárneho práva (legislatívny proces): 

• s aktívnou účasťou parlamentu  

• bez aktívnej účasti parlamentu 

• Klasický (konzultačný) legislatívny proces 

• Spolurozhodovaní (čl.251 ZES) 

• Legislatívny proces so súhlasom parlamentu 

• Legislatívny proces vzájomnej spolupráce (kooperačný) 

 

Komisia právnu normu navrhne a predloží ju Rade 

Rada  požiada Parlament o stanovisko 

Parlament  schvaľuje predloženú právnu normu    
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TVORBA SEKUNDÁRNEHO PRÁVA 

Druhy tvorby sekundárneho práva (legislatívny proces): 

• s aktívnou účasťou parlamentu  

• bez aktívnej účasti parlamentu 

• Rada ako jediný legislatívny orgán na návrh Komisie 

• delegovaná legislatívna právomoc Komisie 

• Komisia ako jediný legislatívny orgán 

 

Komisia právnu normu navrhne a predloží ju Rade 

Rada  schváli a vydá 

 

Oblasti :  základné slobody 

   hospodárka a obchodná politika  
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TVORBA SEKUNDÁRNEHO PRÁVA 

Druhy tvorby sekundárneho práva (legislatívny proces): 

• s aktívnou účasťou parlamentu  

• bez aktívnej účasti parlamentu 

• Rada ako jediný legislatívny orgán na návrh Komisie 

• delegovaná legislatívna právomoc Komisie 

• Komisia ako jediný legislatívny orgán 

 

Komisia právnu normu navrhne, delegovane ju schváli a vydá 

Rada  deleguje svoju legislatívnu právomoc na Komisiu 
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TVORBA SEKUNDÁRNEHO PRÁVA 

Druhy tvorby sekundárneho práva (legislatívny proces): 

• s aktívnou účasťou parlamentu  

• bez aktívnej účasti parlamentu 

• Rada ako jediný legislatívny orgán na návrh Komisie 

• delegovaná legislatívna právomoc Komisie 

• Komisia ako jediný legislatívny orgán 

 

Komisia právnu normu navrhne, samostatne schváli a vydá 

Rada  do procesu nezasahuje 

 

Oblasti :  dohľad nad verejnými podnikmi 

   smernice a rozhodnutia Komisie  
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01  Všeobecné ustanovenia, finančné a inštitucionálne otázky  

02  Colná únia a voľný pohyb tovaru  

03  Poľnohospodárstvo  

04  Rybné hospodárstvo  

05  Voľný pohyb pracovníkov a sociálna politika  

06  Právo usadiť sa a sloboda poskytovať služby  

07  Dopravná politika  

08  Politika hospodárskej súťaže  

09  Dane  

10  Hospodárska a menová politika a voľný pohyb kapitálu  

11  Vonkajšie vzťahy  

12  Energetika  

13  Priemyselná politika a vnútorný trh  

14  Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov  

15  Životné prostredie, ochrana spotrebiteľa a zdravia  

16  Veda, informácie, vzdelávanie a kultúra  

17  Právo podnikov  

18  Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika  

19  Priestor slobody, bezpečnosti a práva  

20  Európa občanov  

KLASIFIKÁCIA PRÁVNYCH 

PREDPISOV EÚ 
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01  Všeobecné ustanovenia, finančné a inštitucionálne otázky  

02  Colná únia a voľný pohyb tovaru  

03  Poľnohospodárstvo  

04  Rybné hospodárstvo  

05  Voľný pohyb pracovníkov a sociálna politika  

06  Právo usadiť sa a sloboda poskytovať služby  

07 Dopravná politika  

08  Politika hospodárskej súťaže  

09  Dane  

10  Hospodárska a menová politika a voľný pohyb kapitálu  

11  Vonkajšie vzťahy  

12  Energetika  

13  Priemyselná politika a vnútorný trh  

14  Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov  

15  Životné prostredie, ochrana spotrebiteľa a zdravia  

16  Veda, informácie, vzdelávanie a kultúra  

17  Právo podnikov  

18  Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika  

19  Priestor slobody, bezpečnosti a práva  

20  Európa občanov  

KLASIFIKÁCIA PRÁVNYCH 

PREDPISOV EÚ 
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07 Dopravná politika  

07.05. Všeobecné ustanovenia    

07.10. Infraštruktúra dopravy    

07.20. Vnútrozemská doprava    

07.30. Námorná doprava    

07.40. Letecká doprava   

07.40.10. Pravidlá hospodárskej súťaže   

07.40.20. Fungovanie trhu   

07.40.20.10. Prístup na trh    

07.40.20.20. Rozdelenie dopravy    

07.40.20.30. Cena a podmienky    

07.40.30. Bezpečnosť v leteckej doprave    

07.40.40. Zosúladenie štruktúr    

07.40.50. Medzinárodné vzťahy    

07.40.50.10. Postupy pri konzultáciách    

07.40.50.20. Dohovory s nečlenskými štátmi    

KLASIFIKÁCIA PRÁVNYCH 

PREDPISOV EÚ 
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07 Dopravná politika    medzinárodné dohody 

07.05. Všeobecné ustanovenia    

07.10. Infraštruktúra dopravy    

07.20. Vnútrozemská doprava    

07.30. Námorná doprava    

07.40. Letecká doprava      (2) 

07.40.10. Pravidlá hospodárskej súťaže    (0) 

07.40.20. Fungovanie trhu     (1) 

07.40.20.10. Prístup na trh      (0) 

07.40.20.20. Rozdelenie dopravy     (0) 

07.40.20.30. Cena a podmienky     (0) 

07.40.30. Bezpečnosť v leteckej doprave     (2) 

07.40.40. Zosúladenie štruktúr      (0) 

07.40.50. Medzinárodné vzťahy      (9) 

07.40.50.10. Postupy pri konzultáciách     (0) 

07.40.50.20. Dohovory s nečlenskými štátmi    (19) 

KLASIFIKÁCIA PRÁVNYCH 

PREDPISOV EÚ 
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07 Dopravná politika    platné právne predpisy 

07.05. Všeobecné ustanovenia    

07.10. Infraštruktúra dopravy    

07.20. Vnútrozemská doprava    

07.30. Námorná doprava    

07.40. Letecká doprava      (1220) 

07.40.10. Pravidlá hospodárskej súťaže    (112) 

07.40.20. Fungovanie trhu     (719) 

07.40.20.10. Prístup na trh      (404) 

07.40.20.20. Rozdelenie dopravy     (281) 

07.40.20.30. Cena a podmienky     (49) 

07.40.30. Bezpečnosť v leteckej doprave     (199) 

07.40.40. Zosúladenie štruktúr      (149) 

07.40.50. Medzinárodné vzťahy      (119) 

07.40.50.10. Postupy pri konzultáciách     (4) 

07.40.50.20. Dohovory s nečlenskými štátmi    (71) 

KLASIFIKÁCIA PRÁVNYCH 

PREDPISOV EÚ 
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3 2008 R 0071   

3  dokumentárny sektor systému 

2008  rok prijatia alebo uverejnenia 

R  druh právnej normy 

0071  sériové alebo iné identifikačné číslo právneho aktu 

 

OZNAČOVANIE DOKUMENTOV 
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3 2008 R 0071   

3  dokumentárny sektor systému 

2008  rok prijatia alebo uverejnenia 

R  druh právnej normy 

0071  sériové alebo iné identifikačné číslo právneho aktu 

 
1 -  primárne právne predpisy (Zmluva o Európskej únii, zmluvy zakladajúce Európske spoločenstvá 

zmluvy, ktorými sa zakladajúce zmluvy menia a dopĺňajú alebo ktoré k nim tvoria dodatky) 

2 -  vonkajšie vzťahy Európskej únie (spoločenstiev) (alebo členských štátov) 

3 -  sekundárne právne predpisy 

4 -  doplňujúce právne predpisy 

5 - návrhy nových právnych predpisov 

0 -  konsolidované dokumenty 

 

OZNAČOVANIE DOKUMENTOV 
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3 2008 R 0071   

3  dokumentárny sektor systému 

2008  rok prijatia alebo uverejnenia 

R  druh právnej normy 

0071  sériové alebo iné identifikačné číslo právneho aktu 

 
A    dohoda, stanovisko 

B     rozpočet 

C     vyhlásenie 

D     rozhodnutie 

E     spoločná zahraničná a bezpečnostná 

politika 

F    spravodlivosť a vnútorné záležitosti 

G    rezolúcia 

H    odporúčanie 

J     nevznesenie námietky voči 

oznámenému spoločnému podniku 

K    odporúčanie ESUO 

L     smernica 

O    usmernenie Európskej Centrálnej Banky 

Q    inštitucionálne usporiadanie, procesné 

pravidlá, vnútorná dohoda 

R    nariadenie 

S    rozhodnutie ESUO vo všeobecnom 

záujme 

X    iný dokument 

Y    iný akt  

OZNAČOVANIE DOKUMENTOV 
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3 2008 R 0071   

3  dokumentárny sektor systému 

2008  rok prijatia alebo uverejnenia 

R  druh právnej normy 

0071  sériové alebo iné identifikačné číslo právneho aktu 

 
A    dohoda, stanovisko 

B     rozpočet 

C     vyhlásenie 

D     rozhodnutie 

E     spoločná zahraničná a bezpečnostná 

politika 

F    spravodlivosť a vnútorné záležitosti 

G    rezolúcia 

H    odporúčanie 

J     nevznesenie námietky voči 

oznámenému spoločnému podniku 

K    odporúčanie ESUO 

L     smernica 

O    usmernenie Európskej Centrálnej Banky 

Q    inštitucionálne usporiadanie, procesné 

pravidlá, vnútorná dohoda 

R    nariadenie 

S    rozhodnutie ESUO vo všeobecnom 

záujme 

X    iný dokument 

Y    iný akt  

OZNAČOVANIE DOKUMENTOV 
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 otázky  
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