
2010/06 Struktura Úředního věstníku 
- úprava v návaznosti na vstup Lisabonské smlouvy v platnost 

Úřední věstník, řada L 

L I Legislativní akty 

a) Nařízení 

b) Směrnice 

c) Rozhodnutí 

d) Rozpočty 



L II Nelegislativní akty 

a) Mezinárodní dohody 

b) Nařízení1  

c) Směrnice2 

d) Rozhodnutí3 

e) Doporučení 

f) Obecné zásady 

g) Jednací řády 

h) Akty přijaté institucemi zřízenými mezinárodní dohodou 

                                                 

1 P.m. Uveřejňují se v tomto pořadí: 
 - nařízení Evropského parlamentu 
 - nařízení Rady přímo založené na Smlouvách 
 - prováděcí nařízení Rady 
 - nařízení Komise přímo založené na Smlouvách 
 - nařízení Komise v přenesené pravomoci  
 - prováděcí nařízení Komise 
 - nařízení Evropské centrální banky 
2 P.m. Uveřejňují se v tomto pořadí: 
 - směrnice Rady přímo založená na Smlouvách 
 - prováděcí směrnice Rady 
 - směrnice Komise přímo založená na Smlouvách 
 - směrnice Komise v přenesené pravomoci  
 - prováděcí směrnice Komise 
3 P.m. Uveřejňují se v tomto pořadí: 
 - rozhodnutí Evropského parlamentu 
 - rozhodnutí Evropské rady 
 - rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
 - rozhodnutí Rady přímo založené na Smlouvách 
 - prováděcí rozhodnutí Rady 
 - rozhodnutí Komise přímo založené na Smlouvách 
 - rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci 
 - prováděcí rozhodnutí Komise 
 - rozhodnutí Evropské centrální banky 



L III Jiné akty 

a) Evropský hospodářský prostor 

L IV Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o 

Euratomu1 

                                                 

1 Tento oddíl bude přechodně zachován za účelem uveřejnění aktů přijatých před 
1. prosincem 2009 podle dřívějších Smluv. 



Úřední věstník řada C (oddíly 5 až 9) 

C I Usnesení, doporučení a stanoviska 

a) Usnesení 

b) Doporučení 

c) Stanoviska1 

C II Sdělení 

a) Interinstitucionální dohody 

b) Společná prohlášení 

c) Sdělení orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie 

– Evropský parlament 

– Evropská rada 

– Rada 

– Evropská komise 

– Soudní dvůr Evropské unie 

– Evropská centrální banka 

– Účetní dvůr 

– Evropský hospodářský a sociální výbor 

– Výbor regionů 

– Jiné subjekty Evropské unie 

                                                 

1 Nepovinná stanoviska 



C III Přípravné akty1 

a) Podněty členských států 

b) Evropský parlament 

c) Rada 

d) Evropská komise 

e) Soudní dvůr Evropské unie 

f) Evropská centrální banka 

(– stanoviska)2 

(– doporučení)1 

g) Účetní dvůr 

h) Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 

i) Evropský hospodářský a sociální výbor 

j) Výbor regionů 

k) Evropská investiční banka 

l) Jiné subjekty Evropské unie 

                                                 

1 Návrhy, doporučení, podněty, povinná stanoviska a jiné přípravné akty 
2 Neuvádějí se v obsahu (označuje se pořadí v Úř. věst.). 



C IV Informace 

a) Informace orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie 

– Evropský parlament 

– Evropská rada 

– Rada 

– Evropská komise 

– Soudní dvůr Evropské unie 

– Evropská centrální banka 

– Účetní dvůr 

– Evropský hospodářský a sociální výbor 

– Výbor regionů 

– Jiné subjekty Evropské unie 

b) Informace členských států 

c) Informace týkající se Evropského hospodářského prostoru 

(– pocházející od orgánů)1 

(– pocházející od členských států)1 

d) Informace třetích států 

                                                 

1 Neuvádějí se v obsahu (označuje se pořadí v Úř. věst.). 



C V Oznámení 

a) Správní řízení 

b) Soudní řízení 

c) Řízení týkající se provádění společné obchodní politiky 

d) Řízení týkající se provádění politiky hospodářské soutěže 

e) Jiné akty 

 


