
HARMONIZACE  
ČÍSLOVÁNÍ PRÁVNÍCH 
AKTŮ EU 
Od 1. ledna 2015 se změní číslování právních aktů EU. Byla vytvořena nová metoda přidělování čísel doku-
mentům zveřejněným v řadě L (Právní předpisy) Úředního věstníku Evropské unie. Podle této nové metody, 
která harmonizuje a zjednodušuje dřívější rozdílné praktiky, budou právní akty EU opatřeny jedinečným 
pořadovým číslem. To zjednoduší přístup k právu EU a také usnadní identifikaci právních aktů a odkazování 
na ně.

Dokumenty zveřejněné v řadě L Úředního věstníku od 1. ledna 2015 bude Úřad pro publikace Evropské unie 
číslovat tímto standardizovaným způsobem:

(doména) RRRR/Č

Doména – (EU), (Euratom), 
(EU, Euratom), (SZBP) – se 

uvede na začátku čísla v 
závorkách; bude i nadále 

jazykově specifická

RRRR představuje 
rok zveřejnění a vždy 

se vyjadřuje čtyřmi 
číslicemi 

Č představuje pořadové 
číslo dokumentu v 
daném roce bez ohledu 
na doménu a druh 
dokumentu a vyjadřuje 
se tolika číslicemi, kolik 
je potřeba

Příklady
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1 … 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2 …

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/3 …

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/4 …

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/5 …

Prováděcí směrnice Komise (EU) 2015/6 …

Rozhodnutí Evropského parlamentu (EU) 2015/7 …

Rozhodnutí Evropského parlamentu (EU, Euratom) 2015/8 …

Všechny příklady 
jsou založeny na 

fiktivních údajích 
a jsou použity jen 

pro ilustrační účely.

CS



Číslování dokumentů zveřejněných před 1. lednem 2015 nebo v jiné řadě, než je řada L Úředního věstníku, 
a odkazování na ně se nemění.

Jediným prvkem, jehož se tato změna týká, je číslo přidělované Úřadem pro publikace; ostatní prvky  
v názvu zůstávají beze změny.

Celexová čísla (identifikátory dokumentů používané v databázi EUR-Lex) se budou i nadále tvořit stejným 
způsobem, na základě složek čísla přidělovaného Úřadem pro publikace. Více informací o celexových číslech 
je k dispozici na adrese http://eur-lex.europa.eu/content/help/faq/intro.html?locale=cs.

Zvláštní případy

1. Nové číslování se netýká určitých dokumentů, například:

 ■ mezinárodních dohod a informací o datu jejich vstupu v platnost,

 ■ oprav.

Tyto dokumenty zůstávají nečíslované. 

2. Následující dokumenty budou mít dvě čísla – číslo přidělené Úřadem pro publikace v okamžiku jejich 
zveřejnění v Úředním věstníku a číslo přidělené předtím tvůrcem dokumentu:

 ■ právní akty a nástroje ECB, například:
rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/33 … (ECB/2015/1)

 ■ rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru, například:
rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2015/258 … (EUBAM Libya/1/2015).

Číslo přidělené Úřadem pro publikace následujícím dokumentům nebude obsahovat prvek domény 
a umístí se na konec názvu v hranatých závorkách:

 ■ akty přijaté institucemi zřízenými mezinárodními dohodami, například:
rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT-EU č.  2/2015 … [2015/45]

 ■ akty přijaté v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP), například:
rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č.  58/2015 … [2015/100]

 ■ akty přijaté v rámci Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), například:
rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č.  02/10/KOL … [2015/101]

 ■ předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), například:
předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č.  28 … [2015/46].

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se číslování právních aktů EU se prosím obraťte  
na asistenční službu databáze EUR-Lex na adrese http://eur-lex.europa.eu/contact.html?locale=cs.
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