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RECENZIE/BOOK REVIEWS 
 
KITTOVÁ, Z. A KOL. 2016. Európske a medzinárodné obchodné 

právo. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 338 s. 
 

Elena Kašťáková1 
 
 

Vplyv globalizačných tendencií vo svetovom obchode a narastajúcich zásahov 
jednotlivých štátov do hospodárskych procesov viedol k postupnému prepojeniu týchto 
národných ekonomík k spoločných procesom na medzinárodnej úrovni a unifikácií urči-
tých obchodných pravidiel v spoločnej európske integrácii. Významnú úlohu v takejto 
harmonizácii pravidiel zohráva európske a medzinárodné obchodné právo. 

Predkladaná vysokoškolská učebnica, ktorá sa zaoberá problematikou európskeho 
a medzinárodného obchodného práva, je dôležitou súčasťou pedagogického vzdeláva-
nia študentov Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, čím bezpochybne 
formuje ich študijné i budúce profesijné zameranie. Vzhľadom na potenciálnu šírku 
skúmanej problematiky si autori správne vymedzili tematické okruhy, ktoré sú 
v učebnici podrobne rozpracované a učebnicu rozdelili do siedmich hlavných kapitol, 
ktoré sa ďalej členia na podkapitoly.  

Cieľom recenzovanej učebnice, ako vedúca autorského kolektívu uvádza, je spra-
covanie poznatkovej základne v jednotlivých tematických oblastiach vzhľadom na naj-
novší vývoj poznania a legislatívy v európskom a medzinárodnom obchodnom práve. 
Táto vysokoškolská učebnica bola spracovaná ako výsledok riešenia projektu financo-
vaného Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu Slovenskej republiky (KEGA) 002EU-4/2015 pod názvom Príprava vy-
sokoškolskej učebnice pre ťažiskový predmet európske a medzinárodné obchodné prá-
vo nového študijného programu medzinárodné podnikanie. Projekt bol riešený 
v rokoch 2015 – 2016 a bol zameraný na výskum kľúčových poznatkov a schopností 
v európskom a medzinárodnom obchodnom práve pre nový študijný program medziná-
rodné podnikanie na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.  

Skúmaná problematika vysokoškolskej učebnice je rozpracovaná v siedmich kapi-
tolách. Prvá kapitola vymedzuje hlavné pojmy ako aj základný systematický rámec 
problematiky obsiahnutej v ďalších častiach učebnice. V nasledujúcich kapitolách autori 
učebnice zrozumiteľne, prehľadne a na potrebnej odbornej úrovni približujú predmet-
nú problematiku, najmä fundamenty voľného pohybu tovaru, služieb, osôb, kapitálu 
a platieb v Európskej únii, súťažné právo Európskej únie, ako aj právny rámec ochrany 
spotrebiteľov. Posledná kapitola sa venuje dohodám mnohostrannému obchodnému 
systému v rámci Svetovej obchodnej organizácie.  

Z pohľadu zahraničnoobchodného podnikania je význam európskeho a medziná-
rodného obchodu nesmierny, obzvlášť pri formovaní strategických rozhodovaní zahra-
ničnoobchodných firiem, spracovanie zahraničných trhov, správny výber obchodných 
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partnerov, pri uzatváraní kúpnopredajných zmlúv a samotnej realizácie zahraničnoob-
chodnej operácie.  

Pozitívne hodnotím predkladanú učebnice po obsahovej i metodickej stránke. 
Právna úprava v jednotlivých oblastiach je vysvetľovaná za pomoci mnohých príkladov, 
čo pomáha jej lepšiemu porozumeniu. Text učebnice je doplnený o o znenie vybraných 
ustanovení vysvetľovaných právnych predpisov. Ustanovenia zakladajúcich zmlúv sú 
zároveň citované z konsolidovaného znenia Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy 
o fungovaní EÚ. Autori spracovali a využili množstvo dostupných, domácich aj zahra-
ničných zdrojov literatúry, pričom ich vhodne aplikovali v jednotlivých častiach učebni-
ce.  

 
 


