
Abstrakt v slovenskom jazyku: 

Vyjadrenie Angely Merkelovej z novembra 2014, že by radšej videla EU bez Veľkej 

Británie ako kompromitovala voľný pohyb v EU (ktoré sa nakoniec do dňa uzavretia 

rukopisu tejto práce zhmotnilo v potenciálne vystúpenie Veľkej Británie z EU) bolo 

jedným z motívov, ktoré primäli autorku k tomu, aby vo svojej práci analyzovala dosah 

pravidiel upravujúcich voľný pohyb, konkrétne horizontálny priamy účinok slobôd voľného 

pohybu. 

Autorka sa v práci zameriava na otázky vyplývajúce zo širšej problematiky legitimity 

integrácie európskeho trhu, ktoré premietla do konceptu rozdelenia legislatívnych (a širšie 

povedané regulačných) právomocí medzi EU a členskými štátmi a z toho vyplývajúceho 

rozdelenia medzi adresátmi jednotlivých ustanovení Zmluvy, teda členskými štátmi 

a súkromnými subjektmi. 

Táto práca sa teda zaoberá nasledujúcou otázkou: Do akej miery sa podarilo SDEU rozšíriť 

európsku integráciu prostredníctvom rozvinutia princípu horizontálneho priameho účinku 

slobôd voľného pohybu? Podľa tradičného vnímania prevládajúceho po založení 

Európskeho hospodárskeho spoločenstva boli jedinými adresátmi ustanovení upravujúcich 

voľný pohyb v rámci EU členské štáty a súkromným osobám mohli vznikať povinnosti len 

na podklade európskeho súťažného práva. Avšak ako vyplýva z analýzy obsiahnutej v tejto 

práci, je dnes už všeobecne akceptované, že toto tvrdenie nie je úplne pravdivé. 

Ďalej, konzistentná interpretácia európskeho práva a právna istota je podľa názoru autorky 

dôležitá pre zachovanie vyššie uvedenej legitimity a podpory pre Európsku úniu. Druhá 

časť tohto výskumu sa preto zaoberá nasledujúcou otázkou: Do akej miery sa doteraz 

podarilo dosiahnuť konvergenciu v rámci interpretácie voľného pohybu v EU? Alebo inými 

slovami, za akých podmienok môžu mať tzv. štyri slobody horizontálny priamy účinok? Ako 

je preukázané v tejto práci existujú aspoň tri rôzne úrovne (a teda aj kritériá) horizontálneho 

priameho účinku slobôd voľného pohybu. Táto práca preto nakoniec na podklade 

porovnania s európskym súťažným právom predostiera návrh potenciálnej alternatívy čo sa 

týka jednotného kritéria pre posudzovanie horizontálneho priameho účinku slobôd voľného 

pohybu. 


