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VI. 

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s   předpisy EU  

k návrhu zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů 

 

Navrhovaný právní předpis  

 

Odpovídající předpis EU  

Ustanovení  Obsah Celex č. Ustanovení  Obsah 

 

 

§ 1 Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný 

předpis Evropské unie1) některá pravidla součinnosti České 

republiky s Úřadem pro evropské politické strany a evropské 

politické nadace (dále jen „Úřad“) a další pravidla týkající se 

k činnosti evropských politických stran a evropských 

politických nadací, které mají sídlo na území České republiky. 
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU Euratom) č. 1141 ze dne 22. 

října  2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských 

politických nadací. 

 32014R1141 

 

odst. 43 

úvodní 

ustanovení 

Členské státy by měly zajistit zavedení vnitrostátních 

opatření, která podpoří účinné uplatňování tohoto 

nařízení. 

§ 2odst. 1 Název a zkratka evropské politické strany se musí lišit od 

názvu a zkratky politických stran a politických hnutí 

registrovaných podle zákona o sdružování v politických 

stranách a v politických hnutích.  

32014R1141 čl. 4 odst. 3 Členský stát sídla může v souvislosti se stanovami 

stanovit další požadavky za předpokladu, že nejsou v 

rozporu s tímto nařízením.  

 

§ 2 odst. 2  Politické spojenectví, které hodlá podat Úřadu žádost o 

registraci jako evropská politická strana, zašle Ministerstvu 

vnitra (dále jen „ministerstvo“) jedno vyhotovení stanov 

evropské politické strany. 

32014R1141 čl. 15 odst. 2 Pokud tak žádá členský stát, v němž má žadatel o 

registraci evropské politické strany nebo evropské 

politické nadace sídlo, je k žádosti předložené v souladu 

s článkem 8 přiloženo prohlášení vydané tímto 

členským státem osvědčující, že žadatel splňuje veškeré 

příslušné vnitrostátní požadavky týkající se žádosti a že 

jeho stanovy jsou v souladu s použitelným právem 

podle čl. 14 odst. 2 prvního pododstavce. 

§ 2 odst. 3 Ministerstvo vydá politickému spojenectví do 10 dnů ode dne 

doručení stanov evropské politické strany prohlášení 

osvědčující, zda stanovy jsou v souladu s vnitrostátním 

právem. Politické spojenectví přiloží toto prohlášení k žádosti 

o registraci podávané Úřadu. 

32014R1141 

 

 

čl. 8 odst. 2 

písm. b) 

stanovy strany nebo nadace obsahující ustanovení 

požadovaná podle článků 4 a 5, včetně příslušných 

příloh a případně prohlášení členského státu sídla podle 

čl. 15 odst. 2. 

§ 3 odst. 1 Evropská politická nadace se může přeměnit na spolek podle 

občanského zákoníku. 

32014R1141 

 

čl. 16 odst. 5 Pokud dotčená evropská politická strana nebo evropská 

politická nadace nabude právní subjektivity podle 

právních předpisů členského státu sídla, považuje 
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dotčený členský stát nabytí této právní subjektivity za 

změnu evropské právní subjektivity na vnitrostátní 

právní subjektivitu, která zachovává práva a povinnosti, 

jež byly spojeny s předchozí evropskou právní 

subjektivitou. Dotyčný členský stát neuplatňuje v 

souvislosti s touto změnou žádné omezující podmínky. 

§ 3 odst. 2 Na evropskou politickou nadaci se může přeměnit spolek 

zapsaný do spolkového rejstříku. 

32014R1141 

 

čl. 15 odst. 3 Pokud má žadatel právní subjektivitu podle právních 

předpisů členského státu, nabytí evropské právní 

subjektivity tento členský stát považuje za přeměnu 

vnitrostátní právní subjektivity na evropskou právní 

subjektivitu. Evropská právní subjektivita zachovává v 

plném rozsahu dřívější práva a povinnosti spojené s 

předchozí vnitrostátní právní subjektivitou, která jako 

taková zaniká. Dotčený členský stát neuplatňuje v 

souvislosti s touto přeměnou žádné omezující podmínky. 

Žadatel má nadále své sídlo v dotčeném členském státě, 

dokud není zveřejněno rozhodnutí podle článku 9.  

§ 4  Evropské politické strany a evropské politické nadace 

využívají k jejich vnitrostátní identifikaci vůči orgánům 

veřejné moci a vůči třetím osobám registrační číslo2) přidělené 

jim Úřadem. 
 2) Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU, Euroatom) 2015/2401 ze dne 
2. října 2015 o obsahu a fungování rejstříku evropských politických stran a 

evropských politických nadací. 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2246, kterým se stanoví podrobná 
pravidla týkající se systému registračních čísel používaného pro rejstřík 

evropských politických stran a evropských politických nadací a informací 

poskytovaných ve standartních výpisech. 

32014R1141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32015R2401 

 

 

 

 

 

 

 

32015R2246 

čl. 7 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čl. 1 odst. 4 

písm. b) 

 

 

 

 

 

 

čl. 2 odst.1 a 2 

Komise prostřednictvím prováděcích aktů upřesní systém 

registračních čísel, který bude v rejstříku uplatňován, a 

standardní podobu výpisu z rejstříku, který bude na 

žádost poskytován třetím osobám, včetně obsahu dopisů 

a dokumentů. Tyto výpisy nesmí zahrnovat žádné osobní 

údaje kromě totožnosti osob působících v orgánech nebo 

vykonávajících funkce s pravomocí zastupování 

v administrativních, finančních a právních záležitostech, 

jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 písm. f) a čl. 5 odst. 1 písm. 

g). Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným 

postupem podle článku 37.  

 

registrační číslo přidělené úřadem v souladu 

s prováděcím nařízením Komise, kterým se stanoví 

podrobná pravidla týkající se systému registračních 

čísel používaného pro rejstřík evropských politických 

stran a evropských politických nadací a informací 

poskytovaných ve standardních výpisech z rejstříku 
 

1. Každá evropská politická strana a evropská politická 

nadace obdrží jedinečné registrační číslo podle 

chronologického pořadí příchozích žádostí. 
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2.   Registrační číslo se skládá ze dvou složek: 

a) evropského identifikátoru; 

b) vnitrostátního identifikátoru, který následuje po 

evropském identifikátoru, pokud členský stát 

sídla dotyčné evropské politické strany nebo 

evropské politické nadace používá vlastní 

paralelní systém registračních čísel. 
 

§ 5 odst. 2 písm. 

a) 

Ministerstvo podává Úřadu  

žádost o konzultaci dne zveřejnění rozhodnutí Úřadu 

o registraci evropské politické strany a evropské 

politické nadace a dne zveřejnění aktualizace jejích 

stanov v Úředním věstníku Evropské unie a 

 

32014R1141 

 

 

 

 

 

 

čl. 9 odst. 5 

 

 

 

 

 

čl. 15 odst. 4 

 

 

Veškeré změny dokumentů nebo stanov předložených 

jako součást žádosti o registraci v souladu s čl. 8 odst. 2 

se oznámí úřadu, který postupem podle čl. 15 odst. 2 a 4 

registraci obdobně aktualizuje. 

 

Vyžaduje-li to členský stát, v němž má žadatel své sídlo, 

stanoví úřad den zveřejnění podle odstavce 1 až po 

konzultaci s tímto členským státem.  

 

§ 5 odst. 2 písm. 

b) 

žádost o zrušení registrace evropské politické strany 

nebo evropské politické nadace spolu s žádostí o 

konzultaci dne zveřejnění rozhodnutí Úřadu o výmazu 

evropské politické strany a evropské politické nadace 

v Úředním věstníku Evropské unie. 

32014R1141 

 

čl. 16 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čl. 16 odst. 4 

Pokud evropská politická strana nebo evropská politická 

nadace závažným způsobem neplní příslušné povinnosti 

vyplývající z vnitrostátního práva na základě čl. 14 odst. 

2 prvního pododstavce, může se členský stát, v němž má 

sídlo, obrátit na úřad s řádně odůvodněnou žádostí o 

zrušení registrace této strany či nadace, v níž musí být 

přesným a vyčerpávajícím způsobem uvedeno, o jaké 

protiprávní jednání se jedná a které konkrétní vnitrostátní 

požadavky nebyly splněny.  
 

Pokud evropská politická strana nebo evropská politická 

nadace závažným způsobem neplní příslušné povinnosti 

vyplývající z použitelného vnitrostátního práva podle čl. 

14 odst. 2 druhého pododstavce, a pokud se daná 

záležitost týká výhradně nebo převážně záležitostí 

spojených s respektováním hodnot uvedených v článku 2 

Smlouvy o EU, na nichž je Evropská unie založena, 

může se dotčený členský stát obrátit na Úřad s žádostí v 

souladu s ustanoveními prvního pododstavce tohoto 

odstavce. Úřad postupuje v souladu s prvním 

pododstavcem písm. a) tohoto odstavce. 
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Úřad stanoví den zveřejnění podle odstavce 1 

po konzultaci s členským státem, v němž má evropská 

politická strana nebo evropská politická nadace své sídlo. 
 

§ 6 odst. 1 Vnitrostátním kontaktním místem, jehož prostřednictvím se 

Česká republika s Úřadem a schvalující osobou Evropského 

parlamentu vzájemně informují o otázkách souvisejících 

s financováním, kontrolou a sankcemi ve věcech evropských 

politických stran a evropských politických nadací, je 

Ministerstvo financí. 

32014R1141 

 

čl. 28 odst. 1 Úřad, schvalující osoba Evropského parlamentu a 

členské státy prostřednictvím vnitrostátních kontaktních 

míst sdílejí informace a pravidelně se vzájemně 

informují o otázkách souvisejících s financováním, 

kontrolami a sankcemi. 

§ 6 odst. 2 Vyžádá-li si Úřad v rámci jím vykonávané kontroly vůči 

evropským politickým stranám a evropským politickým 

nadacím spolupráci České republiky, poskytnou vnitrostátnímu 

kontaktnímu místu potřebnou součinnost příslušné orgány 

veřejné moci. 

32014R1141 

 

čl. 24 odst. 1 Kontrolu dodržování povinností podle tohoto nařízení 

evropskými politickými stranami a evropskými 

politickými nadacemi vykonává úřad ve spolupráci se 

schvalující osobou Evropského parlamentu a příslušnými 

členskými státy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) 

 

Název předpisu EU 

32014R1141 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014, o statusu a financování evropských 

politických stran a evropských politických nadací 

32015R22401 

 

Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU, Euroatom) 2015/2401 ze dne 2. října 2015 o obsahu a fungování rejstříku 

evropských politických stran a evropských politických nadací 

32015R2246  Prováděcí nařízení Komise (EU, Euratom) 2015/2246 ze dne 3. prosince 2015, kterým se stanoví podrobná pravidla týkající se 

systému registračních čísel používaného pro rejstřík evropských politických stran a evropských politických nadací a informací 

poskytovaných ve standardních výpisech z rejstříku 
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