
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 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 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, 

s ohledem na 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 (1), a zejména na čl. 7 odst. 3 uvedeného 
nařízení, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1)  Je třeba stanovit podrobnosti systému registračních čísel evropských politických stran a evropských politických 
nadací. 

(2)  Je třeba stanovit obsah a formát standardního výpisu z rejstříku, který se na požádání zpřístupní třetím stranám. 
Tento standardní výpis by měl obsahovat klíčové informace týkající se dotyčné evropské politické strany nebo 
evropské politické nadace. 

(3)  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 37 nařízení (EU, 
Euratom) č. 1141/2014, 

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 

Předmět 

Toto nařízení stanoví systém registračních čísel, který se použije pro rejstřík evropských politických stran a evropských 
politických nadací (dále jen „rejstřík“), a obsah a formát standardních výpisů z tohoto rejstříku, které se na požádání 
zpřístupní třetím stranám. 

Článek 2 

Systém registračních čísel 

1. Každá evropská politická strana a evropská politická nadace obdrží jedinečné registrační číslo podle chronolo
gického pořadí příchozích žádostí. 

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. 

3. Formát čísla je uveden v příloze I. 
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(1) Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1. 



Článek 3 

Standardní výpisy 

1. Standardní výpisy z rejstříku obsahují ohledně dotyčné evropské politické strany nebo evropské politické nadace 
následující informace: 

a)  druh subjektu: evropská politická strana nebo evropská politická nadace; 

b)  registrační číslo přidělené úřadem podle článku 2; 

c)  úplný název, zkratka a logo; 

d)  členský stát, v němž má evropská politická strana nebo evropská politická nadace sídlo; 

e)  v případech, kdy členský stát sídla stanoví paralelní registraci, název, adresa a internetové stránky (pokud existují) 
příslušného registračního orgánu; 

f)  adresa sídla, korespondenční adresa (je-li odlišná), e-mailová adresa a internetové stránky (pokud existují); 

g)  datum registrace evropské politické strany nebo evropské politické nadace a případně datum zrušení registrace; 

h)  pokud byla evropská politická strana nebo evropská politická nadace vytvořena přeměnou subjektu registrovaného 
v některém členském státě, úplný název a právní status tohoto subjektu, včetně případného vnitrostátního 
registračního čísla; 

i)  datum přijetí stanov a jakýchkoli změn těchto stanov; 

j)  pouze pro evropské politické strany: 

—  seznam členských stran, 

—  počet členů evropské politické strany nebo jejích členských stran (je-li to relevantní), kteří jsou poslanci 
Evropského parlamentu, 

—  název a registrační číslo přidružené evropské politické nadace (je-li to relevantní); 

k)  pouze pro evropské politické nadace: 

—  seznam členských organizací, 

—  název a registrační číslo přidružené evropské politické strany; 

l)  jméno předsedy a osob vykonávajících funkce s pravomocí zastupování v administrativních, finančních a právních 
záležitostech, s jasným uvedením jejich kompetencí a pravomocí, ať už individuálně, či kolektivně, pokud jde 
o přijímání závazků ze strany subjektu vůči třetím stranám a zastupování tohoto subjektu v soudních řízeních. 

2. Formát standardního výpisu je uveden v příloze II. 

Článek 4 

Vstup v platnost 

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 
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Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

V Bruselu dne 3. prosince 2015. 

Za Komisi 

předseda 
Jean-Claude JUNCKER   

PŘÍLOHA I 

Formát registračního čísla 

Pro evropské politické strany 

EUPP x MS 

nebo 

EUPP x MS y 

Pro evropské politické nadace 

EUPF x MS 

nebo 

EUPF x MS y 

kde „x“ je číslo přidělené úřadem podle chronologického pořadí příchozích žádostí, „MS“ je dvoupísmenný kód 
členského státu sídla (1) a „y“ je případné vnitrostátní registrační číslo.  

4.12.2015 L 318/30 Úřední věstník Evropské unie CS     

(1) Kód Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) (ISO 3166 alpha-2), s výjimkou Řecka a Spojeného království, pro které se používají 
kódy „EL“ a „UK“. 



PŘÍLOHA II 

Formát standardních výpisů 

Pro evropské politické strany 

Standardní výpis z rejstříku evropských politických stran a evropských politických nadací 

vydaný Úřadem pro evropské politické strany a evropské politické nadace zřízeným článkem 6 nařízení (EU, Eura
tom) č. 1141/2014 

(poštovní adresa úřadu) 

Informace byly z rejstříku získány dne (datum)  

Č. Popis Informace z rejstříku 
(nebo údaj „nepoužije se“) 

1 Druh subjektu Evropská politická strana 

2 Registrační číslo (1)  

3 a) Datum registrace  

b) Datum zrušení registrace (2)  

4 Úplný název  

5 Zkratka  

6 Logo  

7 Členský stát sídla  

8 Adresa sídla  

9 Korespondenční adresa, je-li odlišná  

10 Internetové stránky  

11 E-mailová adresa  

12 Datum přijetí stanov  

13 Data jakýchkoli změn stanov  

14 Seznam členských stran 
(úplný název a druh členství)  

15 Počet členů evropské politické strany nebo jejích členských stran 
(je-li to relevantní), kteří jsou poslanci Evropského parlamentu  

16 Jméno předsedy  

17 Jména osob vykonávajících funkce s pravomocí zastupování v ad
ministrativních, finančních a právních záležitostech, s uvedením 
jejich kompetencí a pravomocí, ať už individuálně, či kolektivně, 
pokud jde o přijímání závazků ze strany subjektu vůči třetím stra
nám a zastupování tohoto subjektu v soudních řízeních (3)  
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Č. Popis Informace z rejstříku 
(nebo údaj „nepoužije se“) 

18 Úplný název a registrační číslo případné přidružené evropské poli
tické nadace  

19 Pokud členský stát sídla stanoví paralelní registraci, název, adresa 
a internetové stránky příslušného registračního orgánu (3)  

20 Pokud byla evropská politická strana vytvořena přeměnou vnitro
státního subjektu: 
—  Úplný název (3) 
—  Právní status (3) 
—  Vnitrostátní registrační číslo (3) 
dřívějšího subjektu  

(1)  Registrační číslo přiděluje úřad v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2246; pokud se používá paralelní vnitrostátní 
registrační systém číslování, představuje vnitrostátní registrační číslo poslední prvek tohoto registračního čísla (vše, co následuje po 
dvoupísmenném kódu země) a příslušný orgán je uveden v bodě 19. 

(2) Pokud v době vyhotovení tohoto výpisu dotyčný subjekt již nemá status evropské politické strany v souladu s nařízením (EU, Eura
tom) č. 1141/2014, uvádí výpis informace uvedené v rejstříku k datu zrušení registrace. 

(3)  Úřad není orgánem příslušným pro potvrzení legality či úplnosti tohoto prvku; poskytované informace jsou ty, jež jsou aktuálně 
uvedeny v rejstříku.  

Pro evropské politické nadace 

Standardní výpis z rejstříku evropských politických stran a evropských politických nadací 

vydaný Úřadem pro evropské politické strany a evropské politické nadace zřízeným článkem 6 nařízení (EU, Eura
tom) č. 1141/2014 

(poštovní adresa úřadu) 

Informace byly z rejstříku získány dne (datum)  

Č. Popis Informace z rejstříku 
(nebo údaj „nepoužije se“) 

1 Druh subjektu Evropská politická nadace 

2 Registrační číslo (1)  

3 a) Datum registrace  

b) Datum zrušení registrace (2)  

4 Úplný název  

5 Zkratka  

6 Logo  

7 Členský stát sídla  

8 Adresa sídla  

9 Korespondenční adresa, je-li odlišná  
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Č. Popis Informace z rejstříku 
(nebo údaj „nepoužije se“) 

10 Internetové stránky  

11 E-mailová adresa  

12 Datum přijetí stanov  

13 Data jakýchkoli změn stanov  

14 Seznam členských organizací (úplný název a typ členství)  

15 Jméno předsedy  

16 Jména osob vykonávajících funkce s pravomocí zastupování v ad
ministrativních, finančních a právních záležitostech, s uvedením 
jejich kompetencí a pravomocí, ať už individuálně, či kolektivně, 
pokud jde o přijímání závazků ze strany subjektu vůči třetím stra
nám a jeho zastupování v soudních řízeních (3)  

17 Úplný název a registrační číslo přidružené evropské politické 
strany  

18 Pokud členský stát sídla stanoví paralelní registraci, název, adresa 
a internetové stránky příslušného registračního orgánu (3)  

19 Pokud byla evropská politická nadace vytvořena přeměnou vnitro
státního subjektu: 
—  Úplný název (3) 
—  Právní status (3) 
—  Vnitrostátní registrační číslo (3) 
dřívějšího subjektu  

(1)  Registrační číslo přiděluje úřad v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2246; pokud se používá paralelní vnitrostátní 
registrační systém číslování, představuje vnitrostátní registrační číslo poslední prvek tohoto registračního čísla (vše, co následuje po 
dvoupísmenném kódu země) a příslušný orgán je uveden v bodě 18. 

(2) Pokud v době vyhotovení tohoto výpisu dotyčný subjekt již nemá status evropské politické nadace v souladu s nařízením (EU, Eura
tom) č. 1141/2014, uvádí výpis informace uvedené v rejstříku k datu zrušení registrace. 

(3)  Úřad není orgánem příslušným pro potvrzení legality či úplnosti tohoto prvku; poskytované informace jsou ty, jež jsou aktuálně 
uvedeny v rejstříku.   
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