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Právní předpisy v plném znění platné k 1. 1. 2015

Vážený zákazníku,
v rámci předplatného právních předpisů WINLEX na rok 2015 Vám na instalačním CD zasíláme novou verzi tohoto programu
k 1. lednu 2015. V porovnání s poslední aktualizací programu obsahuje více než 700 nových a novelizovaných právních
předpisů, z nichž velká část je velmi zásadní. Celkem tak máte k dispozici přes 8400 norem různé právní síly.
Co nejdůležitějšího Vám lednová aktualizace programu WINLEX přináší? 1. ledna 2015 nabývá účinnosti novela zákona o DPH
č. 360/2014 Sb. a také č. 262/2014 Sb., která zavádí v poslední době tolik diskutovanou druhou sníženou sazbu DPH ve výši
10 %. V lednové verzi proto najdete celé aktuální znění zákona, kterým se právě zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty mění.
Aktualizace programu WINLEX dále obsahuje mimo jiné zásadní novelu zákona o daních z příjmů a dalších daňových zákonů,
včetně zrušení jednoho inkasního místa, nebo také změny českých účetních standardů na rok 2015, zákon o státní službě nebo
například nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a postupu při jejím uplatnění a mnoho
dalších předpisů. Změn v lednové verzi právních předpisů WINLEX je nespočet, přehled těch nejdůležitějších najdete na druhé
straně dopisu.
Další novou verzi programu WINLEX obdržíte na instalačním CD opět v průběhu měsíce května.
Pravidelné aktualizace právních předpisů WINLEX jsou tu pro Vás vždy na začátku každého měsíce, stáhnout si je můžete
přímo ze svého profilu v Zákaznickém centru na www.stormware.cz/zc.
O datu jejich zveřejnění Vás budeme informovat prostřednictvím elektronického zpravodaje Aktualizace online.
Přejeme Vám příjemnou práci s naším produktem.

PhDr. Zdeněk Skovajsa

INFORMACE K INSTALACI:
Pokud jste lednovou verzi programu WINLEX instalovali po stažení ze Zákaznického centra, nemusíte ji znovu instalovat z přiloženého CD. V průběhu
instalace je zapotřebí zadat instalační číslo pro rok 2015. Jestliže jste program zakoupili v posledních měsících loňského roku, mělo by toto číslo být
předvyplněno. V ostatních případech je třeba vyplnit jej ručně.
Instalační číslo najdete ve svém profilu v Zákaznickém centru na www.stormware.cz/zc v sekci Licence nebo na příloze k daňovému dokladu
za úhradu předplatného programu WINLEX pro rok 2015.
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WINLEX k 1. lednu obsahuje mimo jiné tyto nové nebo novelizované předpisy:
– Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
– Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu
denního vyměřovacího základu platných v roce 2015,
– Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
– Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců,
– Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech,
– Nařízení vlády o katalogu správních činností,
– Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským,
– Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu,
– Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
– Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem,
– Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném,
– Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných
hmot pro účely poskytování cestovních náhrad,
– Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015,
– Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška
o požární prevenci),
– Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby
tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími
dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům,
– Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,
– Zákon o zdravotnických prostředcích,
– Zákon, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech),
– Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
– Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
– Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
– Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů,
– Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví,
– Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
– Změny Českých účetních standardů na rok 2015.
Do právních předpisů WINLEX byly průběžně v uplynulém období zařazeny rovněž nové pokyny, informace a sdělení Ministerstva financí, GFŘ, FAÚ
MF ČR, včetně důležitých dokumentů z Finančního zpravodaje č. 4 (např. změny ČSÚ), sdělení České národní banky a nové mezinárodní smlouvy,
jimiž je Česká republika vázána.
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