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V t˘chto dÀoch sa dostala na kniÏn˘ trh publikácia „Právo
Európskej únie“ od mladého autorského kolektívu pod
vedením JUDr. Rastislava Funty, Ph.D., LL.M. a jeho dvoch
kolegov JUDr. ·tefana Nebeského, Ph.D., M.E.S. a Mgr.
Filipa Juri‰a. Ide o mlad˘, skúsen˘ autorsk˘ kolektív.

Právny poriadok vytvoren˘ Európskou úniou je dnes uÏ
pevnou súãasÈou na‰ej politickej a spoloãenskej reality. Na
základe zmlúv Európskej únie sa kaÏd˘ rok prijímajú tisíce
rozhodnutí, ktoré rozhodujúcim spôsobom spoluvytvárajú

realitu ovplyvÀujúcu ãlenské ‰táty Európskej únie a jej obãanov. Obãania jednotliv˘ch ‰tátov uÏ
dávno prestali byÈ len obãanmi svojej krajiny, svojho mesta alebo obce, ale stali sa zároveÀ
obãanmi Únie. I z tohto dôvodu je veºmi dôleÏité, aby boli informovaní o právnom poriadku, ktor˘
im kaÏdodenne ovplyvÀuje ich Ïivot. ·truktúra EÚ a jej právneho poriadku nie je v‰ak obãanom
ºahko zrozumiteºná. âasto je to spôsobené i znením samotn˘ch zmlúv, ktoré sú ãasto neprehºadné
a ÈaÏko pochopiteºné. DôleÏit˘m faktorom je nezvyãajnosÈ mnoh˘ch pojmov, ktor˘mi sa zmluvy
snaÏia reagovaÈ na nové skutoãnosti. Z toho dôvodu ide o ìal‰í pokus autorov o objasnenie
‰truktúry EÚ a nosn˘ch pilierov európskeho právneho poriadku, ão má prispieÈ k lep‰iemu
pochopeniu odstránenia deficitu u obãanov EÚ.

Základ na budovanie zjednotenej Európy tvoria elementárne predstavy o hodnotách (ãl. 2
ZEÚ), ktor˘mi sa ãlenské ‰táty cítia zaviazané a ktor˘ch uplatÀovanie sa zverilo v˘konn˘m
in‰titúciám EÚ. K t˘mto uznávan˘m základn˘m hodnotám patria zabezpeãenie trvalého mieru,
jednota, rovnosÈ, slo-boda, solidarita a bezpeãnosÈ. EÚ sa v˘slovne hlási k re‰pektovaniu zásad
demokracie a právneho ‰tátu spoloãn˘ch v‰etk˘m ãlensk˘m ‰tátom, ako aj k ochrane základn˘ch
a ºudsk˘ch práv. Tieto hodnoty sú zároveÀ základn˘m kameÀom pre ‰táty, ktoré chcú v budúcnosti
pristúpiÈ do EÚ. Pred úniou v‰ak stoja nové v˘zvy (pretrvávajúca kríza, neistota a nestabilita na
finanãn˘ch trhoch), na ktoré je potrebné reagovaÈ.

Veríme, Ïe táto publikácia pomôÏe priblíÏiÈ podstatu EÚ a jej v˘znam ‰irokej verejnosti. Je v‰ak
predov‰etk˘m urãená poslucháãom právnick˘ch fakúlt, odborníkom z oblasti európskeho práva,
ekonómom a manaÏérom, ako aj ìal‰ím odborníkom v súvisiacich odboroch ako je politológia
alebo európske ‰túdiá.
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