
 

Oznámení týkající se přechodných opatření k novému nařízení o evropské občanské 

iniciativě, které se začne používat od 1. ledna 2020 

 

Od 1. ledna 2020 začínají platit nová pravidla, kterými se řídí evropské občanské 

iniciativy.  

Podle těchto pravidel se „nařízení (EU) č. 211/2011 (původní pravidla) zrušuje s účinkem 

ode dne 1. ledna 2020“ (viz článek 26).  

Nařízení (EU) 2019/788 (nová pravidla) rovněž stanoví přechodná opatření: „Články 5 až 

9 nařízení (EU) č. 211/2011 se použijí i po 1. lednu 2020 na evropské občanské 

iniciativy, které byly registrovány před 1. lednem 2020.“ (viz článek 27) 

 

Co se stane s iniciativami, které byly zaregistrovanými před koncem roku 2019 a 

jejichž organizátoři nyní začnou shromažďovat nebo již shromažďují prohlášení 

o podpoře? Budou muset upravit formuláře prohlášení o podpoře a online systémy 

sloužící k jejich sběru?  

Všechny občanské iniciativy zaregistrované do konce roku 2019 se budou muset řídit 

původními pravidly týkajícími se sběru prohlášení o podpoře, zejména pak podmínkami 

a požadavky na údaje o signatářích. Organizátoři budou muset dodržovat také původní 

pravidla týkající se používání (individuálních) online systémů sběru prohlášení. 

To znamená, že organizátoři, kteří ještě nezačali shromažďovat online prohlášení o 

podpoře, musí pro tento účel vytvořit vlastní elektronický systém a nechat jej potvrdit 

(certifikovat) příslušným orgánem členského státu, v němž budou shromážděné údaje 

uchovávány. 

U iniciativ, na jejichž podporu již sběr podpisů probíhá, nebude ve formulářích 

prohlášení o podpoře (ani v požadavcích na údaje) nutné provést žádnou změnu. 

Nevyžaduje se ani žádná změna u online systémů sběru.  

 

 

Jakými pravidly se bude řídit iniciativa zaregistrovaná před 1. lednem 2020 poté, co 

organizátoři shromáždí požadovaný počet prohlášení o podpoře? 

Pravidla pro potvrzování platnosti prohlášení o podpoře shromážděných ve prospěch 

jakékoli iniciativy, která byla zaregistrována před 1. lednem 2020, se nemění. 

Nemění se ani pravidla, kterými se řídí předložení iniciativy Komisi. Předložení není 

omezeno žádnou lhůtou, ale organizátoři si musí dát pozor na existenci zvláštních lhůt, 

které platí pro uchovávání shromážděných prohlášení o podpoře (nová pravidla stanoví 

lhůtu 3 měsíců, ale ta se bude vztahovat pouze na iniciativy registrované po 1. lednu 

2020). 

Po předložení se však na iniciativu začnou od fáze přezkumu vztahovat nová pravidla. To 

především znamená, že Komise bude mít na odpověď nově 6 měsíců (namísto 3 podle 

původních pravidel).  

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1558082143592&uri=CELEX:32019R0788
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1558082143592&uri=CELEX:32019R0788


V jaké lhůtě bude muset Komise poskytnout odpověď na úspěšnou iniciativu, která 

byla předložena na konci roku 2019? Budou to 3 měsíce nebo 6? 

Pokud jde o posouzení úspěšných iniciativ, které budou Komisi předloženy do konce 

roku 2019, bude mít Komise 6 měsíců namísto 3 na to, aby přijala sdělení.  

 

Budou muset výbory občanů organizující iniciativy, které byly zaregistrovány před 

1. lednem 2020, změnit svou stávající strukturu?  

Od 1. ledna 2020 se bude výbor občanů nově označovat jako skupina organizátorů. 

Původní výbory občanů nebudou muset měnit svou stávající strukturu, ale bude jim 

umožněno se řídit novými pravidly, takže se na základě svého rozhodnutí budou moci 

rozšířit o další členy.  

Nebude jim však umožněno založit právní subjekt. Tato možnost se bude vztahovat 

pouze na iniciativy registrované od 1. ledna 2020.  


