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Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/879 ze dne 20. května 2019, kterou se mění
směrnice 2014/59/EU, pokud jde o schopnost
úvěrových institucí a investičních podniků
absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace,
a směrnice 98/26/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/878 ze dne 20. května 2019, kterou se mění
směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené
subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené
finanční holdingové společnosti, odměňování,
opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na
zachování kapitálu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/876 ze dne 20. května 2019, kterým se mění
nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový
poměr, ukazatel čistého stabilního financování,
požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové
riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči
ústředním protistranám, expozice vůči subjektům
kolektivního investování, velké expozice, požadavky
na podávání zpráv a zpřístupňování informací,
a nařízení (EU) č. 648/2012
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/1160 ze dne 20. června 2019, kterou se mění
směrnice 2009/65/ES a 2011/61/EU, pokud jde
o přeshraniční distribuci subjektů kolektivního
investování
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/1156 ze dne 20. června 2019 o usnadnění
přeshraniční distribuce fondů kolektivního
investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013,
(EU) č. 346/2013 a (EU) č. 1286/2014
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady,
kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud
jde o expozice v krytých dluhopisech

Název legislativního úkolu

Lhůta pro
implementaci

Stanovený termín
předložení vládě

Předpokládaný
termín nabytí
účinnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 374/2015 Sb., o ozdravných
postupech a řešení krize na finančním
trhu, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

12.20

03.20

12.20

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další
zákony

12.20

03.20

12.20

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další
zákony

12.20

03.20

12.20

Návrh zákona, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s implementací
předpisů Evropské unie týkajících se
Unie kapitálových trhů

08.21

09.20

08.21

Návrh zákona, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s implementací
předpisů Evropské unie týkajících se
Unie kapitálových trhů

08.21

09.20

08.21

Návrh zákona, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s implementací
předpisů Evropské unie týkajících se

Dosud není
znám

09.20

08.21
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Lhůta pro
implementaci

Stanovený termín
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Návrh zákona, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s implementací
předpisů Evropské unie týkajících se
Unie kapitálových trhů
Návrh zákona, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s implementací
předpisů Evropské unie týkajících se
Unie kapitálových trhů

Dosud není
znám

09.20

08.21

Dosud není
znám

09.20

08.21

Návrh zákona, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s implementací
předpisů Evropské unie týkajících se
Unie kapitálových trhů
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady
Návrh zákona, kterým se mění některé
o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností zákony v souvislosti s implementací
v odvětví finančních služeb
předpisů Evropské unie týkajících se
Unie kapitálových trhů
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady,
Návrh zákona, kterým se mění některé
kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011, pokud jde zákony v souvislosti s implementací
o referenční hodnoty EU pro transformaci
předpisů Evropské unie týkajících se
zohledňující klima, referenční hodnoty EU v souladu Unie kapitálových trhů
s Pařížskou dohodou a poskytování informací
týkajících se udržitelnosti pro referenční hodnoty
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady,
Návrh zákona, kterým se mění některé
kterým se mění nařízení (EU) č. 596/2014 a (EU)
zákony v souvislosti s implementací
2017/1129, pokud jde o podporu využívání trhů pro předpisů Evropské unie týkajících se
růst malých a středních podniků
Unie kapitálových trhů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
Návrh zákona, kterým se mění některé
2019/1238 ze dne 20. června 2019 o panevropském zákony v souvislosti se zavedením
osobním penzijním produktu (PEPP)
panevropského osobního penzijního
produktu

Dosud není
znám

09.20

08.21

Dosud není
znám

09.20

08.21

Dosud není
znám

09.20

08.21

Dosud není
znám

09.20

08.21

Dosud není
znám

10.20

10.21

Unie kapitálových trhů
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Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady
o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu
nad krytými dluhopisy a o změně směrnic
2009/65/ES a 2014/59/EU
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady
o obezřetnostních požadavcích na investiční
podniky a o změně nařízení (EU) č. 575/2013,
nařízení (EU) č. 600/2014 a nařízení (EU)
č. 1093/2010
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady
o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky
a o změně směrnic 2013/36/EU a 2014/65/EU

