
PŘÍLOHA k MPO 187862/2020 
 

PRO VNITŘNÍ POTŘEBU 

VI. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

§ 1 
 

Tento zákon upravuje v 
souladu s právem Evropských 
společenství1) zapracovává 
příslušné předpisy Evropské 
unie1), zároveň navazuje na 
přímo použitelný předpis 
Evropské unie11) a upravuje 
odpovědnost a práva a 
povinnosti osob, které 
poskytují služby informační 
společnosti a šíří obchodní 
sdělení. 
 

32019R1150 Článek 15 
odst. 1 

1. Každý 
členský stát 
zajistí přiměřené 
a účinné 
vymáhání tohoto 
nařízení. 

§ 1 
 

Tento zákon upravuje v 
souladu s právem Evropských 
společenství1) zapracovává 
příslušné předpisy Evropské 
unie1), zároveň navazuje na 
přímo použitelný předpis 
Evropské unie11) a upravuje 
odpovědnost a práva a 
povinnosti osob, které 
poskytují služby informační 
společnosti a šíří obchodní 
sdělení. 
 

32019R1150 Článek 15 
odst. 2 

2. Členské státy 
stanoví pravidla 
pro ukládání 
opatření za 
porušení tohoto 
nařízení a zajistí 
jejich 
uplatňování. 
Tato opatření 
musí být účinná, 
přiměřená a 
odrazující. 

§ 10 písm. c) 
 

c) pro povinnosti stanovené 
přímo použitelným předpisem 
Evropské unie upravujícím 
podporu spravedlnosti a 
transparentnosti11) Český 
telekomunikační úřad. 
 

32019R1150 Článek 15 
odst. 1 

1. Každý 
členský stát 
zajistí přiměřené 
a účinné 
vymáhání tohoto 
nařízení. 
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Stránka 2 (celkem 2) 

§ 11 odst. 2 
písm. e) 

 

e) poskytuje služby 
informační společnosti 
v rozporu s přímo 
použitelným předpisem 
Evropské unie upravujícím 
podporu spravedlnosti a 
transparentnosti11). 

32019R1150 Článek 15 
odst. 2 

2. Členské státy 
stanoví pravidla 
pro ukládání 
opatření za 
porušení tohoto 
nařízení a zajistí 
jejich 
uplatňování. 
Tato opatření 
musí být účinná, 
přiměřená a 
odrazující. 

 
Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32019R1150 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře 
spravedlnosti a transparentnosti pro 
podnikatelské uživatele online 
zprostředkovatelských služeb 
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