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Gestor 
 

 
Název návrhu předpisu EU  

(Číslo výchozího dokumentu Rady) 
 

 

Název legislativního úkolu 

PV 
 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě (12307/17) Novela zákona č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě     

Návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na 
náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci (11531/08) 

Novela zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 
diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) 

Novela zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

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

Novela zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Novela zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících 

Novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu 

Novela zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 

Novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích 
na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí 
péče 

Novela zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 

Novela zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně 
některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)  

Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) 

Novela zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů 

Novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

Novela zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob 

Novela nařízení vlády č. 64/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů 
kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných 
služeb v přepravě cestujících 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi 
členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách 
a o souvisejících opatřeních (16433/12) 

Novela zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 
diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)    

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

MD 
 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 
92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží 
mezi členskými státy (14213/17) 

Novela zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční     

Novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 

Novela zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/96/ES 
o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury (9040/18) 

Novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích     

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, 
pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů 
v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU (9671/17) 

Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce     

Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

Novela zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

Novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES 
o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly 
(9672/17) 

Novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích    

Novela nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na 
mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů 
pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení 
silničních poplatků v Unii (přepracované znění)(Text s významem pro EHP)( 9673/17) 

Novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění jednotného evropského nebe 
(přepracované znění)(11501/13) 

Novela zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů     

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí certifikační systém Unie 
pro detekční zařízení pro zajištění ochrany letectví před protiprávními činy (12090/16) 

Novela zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh     

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících 
v železniční přepravě (přepracované znění)(12442/17) 

Novela zákona č. 266/1994 Sb., o drahách     

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 
o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové 
dopravy (14184/17) 

Novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě     

Novela zákona č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přidělování 
letištních časů na letištích Evropské unie (Přepracované znění)(18009/11) 

Novela zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů     

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 261/2004, kterým 
se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě 
odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, a nařízení (EHS) 
č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě cestujících a jejich 
zavazadel (7615/13) 

Novela zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů     

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení 
realizace transevropské dopravní sítě (9075/18) 

Návrh zákona o opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě     

Novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Novela zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury 
a infrastruktury elektronických komunikací 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 
a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví (9668/17) 

Novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě     

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, 
pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální 
přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde 
o určování polohy pomocí tachografů (9670/17) 

Novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě     

MF 
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení elektronického systému pro 
přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani (přepracované znění)(9567/18) 

Novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních     

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU 
o trzích finančních nástrojů a směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací 
činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)(12422/17) 

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

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

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci 
a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty, a která zavádí 
konečný systém zdanění obchodu mezi členskými státy (12882/17) 

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

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 nařízení Evropského parlamentu a Rady, 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 zveřejňování informací, a kterým se mění nařízení (EU) 
č. 648/2012 (14775/16) 

Novela zákona č. 21/1992 Sb., o bankách 

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

Novela zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím 
souvisejících 

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

Novela zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, 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 (14776/16) 

Novela zákona č. 21/1992 Sb., o bankách 

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

Novela zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím 
souvisejících 
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Novela zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 

Novela zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, 
pokud jde o schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty 
a schopnost rekapitalizace, a kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/47/ES, 2012/30/EU, 
2011/35/EU, 2005/56/ES, 2004/25/ES a 2007/36/ES (14777/16) 

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

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 

Novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 

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

Novela zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostním dohledu nad 
investičními podniky a o změně směrnic 2013/36/EU a 2014/65/EU (16011/17) 

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 

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, ve 
znění pozdějších předpisů 

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

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 o společném systému daně 
z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky (5334/18) 

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

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 Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/65/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, 
pokud jde o přeshraniční distribuci fondů kolektivního investování (6988/18) 

Novela zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech     

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 (7064/18) 

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

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů 
a vymáhání kolaterálu (7403/18) 

Zákon o poskytování služeb správců úvěrů     

Zákon o zrychleném mimosoudním vymáhání zástavy 

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 Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, 
pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků 
a poboček (7949/16) 

Novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví      

Novela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech 

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde 
o zahrnutí italské obce Campione d’Italia a italských vod jezera Lugano do celního území 
unie a do územní působnosti směrnice 2008/118/ES (8780/18) 

Novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních 

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

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní 
odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ 
takové odpovědnosti pojištění (9635/18) 

Novela zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)     

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 
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Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/83/EHS o harmonizaci struktury 
spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (9570/18) 

Novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních     

Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (přepracované 
znění)(9571/18) 

Novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních     

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení 
krize ústředních protistran a změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 
2015/2365 (14835/16) 

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

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

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o cenných papírech zajištěných státními 
dluhopisy (9476/18) 

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

MK 

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném 
digitálním trhu (12254/16) 

Novela zákona č. 121/2000 SB., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon)      

Novela zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU 
o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících 
poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu 
(9479/16) 

Novela zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů     

Novela zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně 
některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon 
autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání 
vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů (12258/16) 

Novela zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon)     

Novela zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů     

Novela zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního 
vysílání a služeb informační společnosti 

MMR 
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/33/ES 
o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (14183/17) 

Návrh zákona o podpoře čistých a energeticky účinných vozidel     

MO 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond 
(10084/18) 

Novela zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací)      

Novela zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně 
zákona o podpoře výzkumu a vývoje 

Novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla) 

Novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Novela zákona č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů 
v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů 

Novela zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů 
(zákon o ochraně hospodářské soutěže) 

Novela zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole) 

MPO 

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro 
elektronické komunikace (přepracované znění)(12252/16) 

Novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích     

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/73/ES 
o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem (14204/17) 

Novela zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních 
předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb 
(14799/15) 

Novela zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 
dalších zákonů 

Novela zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 



Výhled implementačních prací vlády na rok 2019 a další léta dle čl. 6c odst. 2 Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU 

 5 

diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) 

Novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

Novela zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 
zákonů 

Novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)     

Novela nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů 
kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování  

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU 
o energetické účinnosti (15091/16) 

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií    

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)(15120/16) 

Novela zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů    

Novela zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

Novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 

Novela zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách 

Novela nařízení vlády č. 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci a o územní energetické 
koncepci 

Novela nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh 
s elektřinou (přepracované znění)(15150/16) 

Novela zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)     

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv 
o poskytování digitálního obsahu (15251/15) 

Novela zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník     

Novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o prodeji 
zboží online a jinými prostředky na dálku (15252/15) 

Novela zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník    

Novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním a operačním rámci pro 
evropský elektronický průkaz služeb, který se zavádí nařízením ... [nařízení o ESC] 
(5283/17) 

Novela zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS 
ze dne 5. dubna 1993, směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu 
spotřebitele (7876/18) 

Novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele     

Novela zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Novela zákona č. 526/1990 Sb., o cenách 

Novela zákona č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu 
vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití 
(přepracované znění)(12785/16) 

Novela zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu 
vývozu zboží a technologií dvojího užití      

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o správě energetické unie, kterým se mění 
směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, 
(ES), nařízení č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 
2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU, a směrnice Rady (EU) 2015/652, 
a zrušuje nařízení (EU) č. 525/2013 (15090/16) 

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií     

Novela zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované 
znění)(15135/16) 

Novela zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)     

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny 
a o zrušení směrnice 2005/89/ES (15151/16) 

Novela zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro 
dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků 
a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (EU) 
č. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 a (EU) 2017/1369 a směrnice 

Novela zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh     

Novela zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů 

Novela zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci 
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Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 
2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 
2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU a 2014/90/EU (15950/17) 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí evropský elektronický 
průkaz služeb a související správní prostředky (5284/17) 

Novela zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb   

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života 
a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 
2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích)(5358/17) 

Novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích)     

Novela zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých 
zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 

Novela zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dozoru nad trhem s výrobky a o změně 
směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 
94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 
2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES 
a 2011/65/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (ES) č. 764/2008 
a (ES) č. 765/2008 - BALÍČEK O BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ A DOZORU NAD TRHEM 
(5890/13) 

Novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

Novela zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků 

Novela zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti spotřebních výrobků 
a o zrušení směrnice Rady 87/357/EHS a směrnice 2001/95/ES (5892/13) 

Novela zákona č. 102/2001 Sb., o bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon 
o obecné bezpečnosti výrobků) 

Novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální brána 
pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů 
a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012 (8838/17) 

Novela zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 
dalších zákonů 

Novela zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 

Novela zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

MPSV 

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných 
pracovních podmínkách v Evropské unii (16018/17) 

Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce     

Novela zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

Novela zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním 
a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU 
(8633/17) 

Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce     

Novela zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 

Novela zákona č. 187/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 
diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) 

MSP 

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání podvodů v oblasti 
bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a o nahrazení rámcového 
rozhodnutí Rady 2001/413/SVV (12181/17) 

Novela zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník     

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní 
restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, 
insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU (14875/16) 

Novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)     

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění Rámcové rozhodnutí 
Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí 
a o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 
2009/316/SVV (5438/16) 

Novela zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů 

Novela zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky  

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví harmonizovaná 
pravidla pro jmenování právních zástupců za účelem shromažďování důkazů v trestním 
řízení (8115/18) 

Novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 

Novela zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých 
zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, 
pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností 
(8560/18) 

Novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích)     

Novela zákona č. 304/2014 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci 
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svěřenských fondů  

Novela zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích 

Novela zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 

Novela zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování 
pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, 
pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení (8561/18) 

Novela zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev   

Novela zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 

Novela zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících 

Novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

Novela zákona č. 21/1992 Sb., o bankách 

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

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje centralizovaný systém 
pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků 
třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, za účelem doplnění a podpory Evropského 
informačního systému rejstříků trestů (systém ECRIS-TCN) a mění nařízení (EU) 
č. 1077/2011 (10940/17) 

Novela zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů     

Novela zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 

Novela zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 

Novela zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

Novela zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

Novela zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro justiční 
spolupráci v trestních věcech (Eurojust)(12566/13) 

Novela zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů 

Novela zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních  

Novela zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání příkazů k zajištění 
a konfiskaci (15816/16) 

Novela zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních    

Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o evropských předávacích a uchovávacích 
příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech (8110/18) 

Novela zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních     

Novela zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

MSP-LRV Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení 
práva Unie (8713/18) 

Zákon o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání     

Novela nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze 
spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu 

MV 

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních 
příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci 
(10012/16) 

Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 

Novela zákona č. 325/1999 Sb., o azylu 

Novela zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace 

Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Novela zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví normy pro přijímání 
žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění)(11318/16) 

Novela zákona č. 325/1999 Sb., o azylu     

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opakovaném použití informací 
veřejného sektoru (přepracované znění)(8531/18) 

Novela zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím     

Novela zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady na vznik unijního přesídlovacího rámce, 
upravující nařízení (EU) č. 516/2014 Evropského parlamentu a Rady (11313/16) 

Novela zákona č. 325/1999 Sb., o azylu 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o normách, které musí splňovat státní 
příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní 
ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou 
ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany a kterým se mění směrnice Rady 2003/109/ES ze 
dne 25 listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou 
dlouhodobě pobývajícími rezidenty (11316/16) 

Novela zákona č. 325/1999 Sb., o azylu     

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující společná pravidla pro řízení 
o mezinárodní ochraně v Unii a zrušující směrnici 2013/32/EU (11317/16) 

Novela zákona č. 325/1999 Sb., o azylu 

Novela zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

Novela zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 

Novela zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 
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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro 
interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění rozhodnutí Rady 
2004/512/ES, nařízení (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, nařízení (EU) 
2016/399 a nařízení (EU) 2017/2226 (15119/17) 

Novela zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 

Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 
zákonů 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro 
interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl 
a migrace)(15729/17) 

Novela zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů     

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o využívání Schengenského informačního 
systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí 
(15812/16) 

Novela zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky     

Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 
zákonů 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání 
Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně 
nařízení (EU) č. 515/2014 a o zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006 (15813/16) 

Novela zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky      

Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 
zákonů 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání 
Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční 
spolupráce v trestních věcech, o změně nařízení (EU) č. 515/2014 a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1986/2006, rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a rozhodnutí Komise 2010/261/EU (15814/16) 

Novela zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky     

Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 
zákonů 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti 
občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným 
příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu (8175/18) 

Novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech     

Novela zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro 
určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané 
státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém 
z členských států (přepracované znění) (8715/16) 

Novela zákona č. 325/1999 Sb., o azylu 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému „EURODAC“ pro 
porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Nařízení (EU) č. 604/2013 
stanovujícího kritéria a mechanismy k určení členského státu příslušného k posouzení 
žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez 
státní příslušnosti v některém z členských států, a za účelem identifikace nelegálně 
pobývajícího občana třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti, a pro podávání 
žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a EUROPOLU o porovnání údajů 
s údaji systému EURODAC pro účely vymáhání práva (přepracované znění) (8765/16) 

Novela zákona č. 325/1999 Sb., o azylu  

Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 
zákonů 

MZD 

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES 
o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům 
při práci (5251/17) 

Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci     

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě 
(přepracované znění) (5846/16) 
 

Novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů     

Novela zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

Novela zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES 
o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům 
při práci (7733/18) 

Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci      

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, 
kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních 
léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (13240/14) 

Novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech     

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií 
a o změně směrnice 2011/24/EU (5844/18) 

Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů     
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Novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon 
o léčivech) 

MZE 

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o klonování zvířat z řad skotu, prasat, 
ovcí, koz a koňovitých chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely (18152/13) 

Novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání     

Novela zákona č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon 

Novela zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon 

Návrh směrnice Rady o uvádění potravin ze zvířecích klonů na trh (18153/13) Novela zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů     

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi 
podniky v potravinovém řetězci (7809/18) 

Novela zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských 
produktů a jejím zneužití     

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o výrobě, uvádění na trh a používání 
medikovaných krmiv a o zrušení směrnice Rady 90/167/EHS (13196/14) 

Novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů  

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o veterinárních léčivých přípravcích 
(13289/14) 

Novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech     

Novela zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči 

Zákon o veterinárních léčivých přípravcích 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání 
hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 
a (ES) č. 1107/2009 (7396/16) 

Novela zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na opětovné 
využívání vody (9498/18) 

Novela zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) 

MŽP 
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových 
výrobků na životní prostředí (9465/18) 

Novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Novela zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o obalech 

Zákon o odpadech 

Zákon o výrobcích s ukončenou životností 

ČBÚ 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh 
a o jejich používání, kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušuje 
nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání 
(8342/18) 

Novela zákona č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin)     

FAÚ Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel usnadňujících 
používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání 
určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV (8411/18) 

Novela zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)     

Novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu 

Novela zákona č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů 

GŘC Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie, který se týká 
porušení celních předpisů a sankcí (17949/13) 

Novela zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon 

NÚKIB 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o agentuře ENISA, „Agentuře EU pro 
kybernetickou bezpečnost“, a o zrušení nařízení (EU) 526/2013, a o bezpečnostní 
certifikaci informačních a komunikačních technologií ("nařízení o kybernetické 
bezpečnosti'')(12183/17) 

Novela zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů 
(zákon o kybernetické bezpečnosti)   

Novela zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii 

 


