
Návrh směrnice Rady o společném základu daně z příjmu právnických osob (13730/16) Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů  
Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických 
osob (CCCTB) (13731/16)

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů  

Návrh směrnice Rady o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi 
přidruženými společnostmi z různých členských států (16907/11)

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů  

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně 
z přidané hodnoty (5335/18)

Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty    

Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob 
v případě významné digitální přítomnosti (7419/18)

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

Návrh směrnice Rady o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu 
z poskytování určitých digitálních služeb (7420/18)

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů    

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení 
podrobných technických opatření pro uplatňování konečného systému DPH pro zdanění 
obchodu mezi členskými státy (9462/18)

Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebitelských úvěrech (10382/21) Novela zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru     

Novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních     Návrh směrnice Rady, kterou se mění struktura rámcových předpisů Unie o zdanění 
energetických produktů a elektřiny (přepracované znění) (10872/21) Novela zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/138/ES, 
pokud jde o proporcionalitu, kvalitu dohledu, vykazování, opatření týkající se dlouhodobých 
záruk, makroobezřetnostní nástroje, rizika v oblasti udržitelnosti, dohled nad skupinou a 
přeshraniční dohled (11763/21)

Novela zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

Novela zákona č. 21/1992 Sb., o bankách      
Novela zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím 
souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Novela zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud 
jde o pravomoci dohledu, sankce, pobočky ze třetích zemí a environmentální, sociální a 
správní rizika, a směrnice 2014/59/EU (13245/21)

Novela zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance
Novela zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech    Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2011/61/EU 

a 2009/65/ES, pokud jde o pověření, řízení rizika likvidity, podávání zpráv pro účely dohledu, 
poskytování depozitářských služeb a služeb úschovy a poskytování úvěrů alternativními 
investičními fondy (14365/21)

Novela nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich 
obhospodařování

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU 
o trzích finančních nástrojů (14368/21)

Novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu    

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů    Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro zamezení zneužívání fiktivních subjektů 
pro daňové účely a kterou se mění směrnice 2011/16/EU (15296/21) Novela zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších 

souvisejících zákonů
Novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Novela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, 
směrnice 2004/109/ES, směrnice 2006/43/ES and nařízení (EU) č. 537/2014, pokud jde 
o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (8132/21)   Novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu    

Novela zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších 
zákonů     
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských zelených dluhopisech 
(10027/21)

Novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu



Novela zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o cenných papírech zajištěných státními 
dluhopisy (9476/18)

Novela zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech    

Novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o trzích s kryptoaktivy a o změně směrnice 
(EU) 2019/1937 (11053/20) Novela zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku

Novela zákona č. 21/1992 Sb., o bankách       
Novela zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím 
souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Novela zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, 
pokud jde o požadavky týkající se úvěrového rizika, rizika úvěrové úpravy v ocenění, 
operačního rizika, tržního rizika a minimální výstupní úrovně (13246/21)

Novela zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 
a směrnice 2014/59/EU, pokud jde o obezřetnostní přístup ke skupinám globálních 
systémově významných institucí se strategií řešení krize ve více subjektech a metodiku 
nepřímého upisování nástrojů způsobilých pro splnění minimálního požadavku na kapitál 
a způsobilé závazky (13247/21)

Novela zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Novela zákona č. 256/2004Sb., o podnikání na kapitálovém trhu   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o digitální provozní odolnosti finančního 
sektoru a o změně nařízení (ES) č. 1060/2009, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014 a (EU) 
č. 909/2014 (11051/20) Novela zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších 

zákonů
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o pilotním režimu pro tržní infrastruktury 
vedené na technologii sdíleného registru (11055/20)

Novela zákona č. 256/2004Sb., o podnikání na kapitálovém trhu   


