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MF MF Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2021/2261 ze dne 15. prosince 2021, kterou se 
mění směrnice 2009/65/ES, pokud jde o používání 
sdělení klíčových informací správcovskými 
společnostmi subjektů kolektivního investování do 
převoditelných cenných papírů (SKIPCP)

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 240/2013 Sb., o investičních 
společnostech a investičních fondech, 
ve znění pozdějších předpisů 
(ID 10914)

06.22 05.221 01.23

Návrh zákona o účetnictví (ID 10877) 08.22 01.24MF MF Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2021/2101 ze dne 24. listopadu 2021, kterou se 
mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde 
o zveřejňování informací o dani z příjmů některými 
podniky a pobočkami Návrh zákona, kterým se mění a ruší 

některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o účetnictví (ID 10878)

06.23

08.22 01.24

MF MF Směrnice Rady (EU) 2020/284 ze dne 18. února 
2020, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud 
jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele 
platebních služeb

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(ID 10164)

12.23 09.22 01.24

MF MF Směrnice Rady (EU) 2020/285 ze dne 18. února 
2020, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o 
společném systému daně z přidané hodnoty, pokud 
jde o zvláštní režim pro malé podniky, a nařízení 
(EU) č. 904/2010, pokud jde o správní spolupráci a 
výměnu informací za účelem sledování správného 
uplatňování zvláštního režimu pro malé podniky

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(ID 10164)

12.24 09.22 01.25

1 Předložení návrhu v daném termínu je spojeno s hrozbou zahájení řízení pro nesplnění povinností plynoucích z práva Evropské unie proti České republice s reálnou možností 
navržení finanční sankce podle čl. 260 odst. 3 SFEU.




