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Právní předpisy v plném znění platné k 1. 5. 2015

INFORMACE K INSTALACI:

Pokud jste květnovou 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. Pokud jste používali lednovou verzi programu WINLEX, mělo by 
být předvyplněno. Jestliže se nenačte automaticky, vyplňte 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 tento rok.

Vážený zákazníku,
do rukou se Vám dostává nová verze právních předpisů WINLEX k 1. květnu 2015. Oproti dubnové aktualizaci obsahuje více 
než 420 nových a novelizovaných předpisů. Celkem tak máte k dispozici přes 8 800 norem různé právní síly.

Květnová verze programu WINLEX přináší mnoho významných změn. Mezi ty nejdůležitější patří novelizace zákona o dani 
z nemovitých věcí, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení 
nebo také zákona o veřejných zakázkách. Zapomenout však nemůžeme ani na vyhlášku o řidičských průkazech a o registru 
řidičů a vyhlášku o podrobnostech nakládání s odpady.

Výběr z nově zařazených či novelizovaných právních norem najdete na druhé straně tohoto dopisu.

Další verzi právních předpisů WINLEX na instalačním CD můžete ve své poštovní schránce očekávat zase v září. Nicméně vždy 
na začátku každého měsíce si máte možnost stáhnout novou aktualizaci programu přes internet, a to přímo ze svého profilu 
v Zákaznickém centru na www.stormware.cz/zc v sekci Ke stažení/Produkty. O datu zveřejnění těchto pravidelných aktualizací 
Vás budeme informovat prostřednictvím elektronického zpravodaje Aktualizace online.

Přejeme Vám příjemnou práci s naším produktem.

PhDr. Zdeněk Skovajsa
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WINLEX k 1. květnu obsahuje mimo jiné tyto nové nebo novelizované předpisy:
 – Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
 – Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii.
 – Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
 – Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
 – Zákon, 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. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
 – Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony.
 – Zákon, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.
 – Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 – Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích.
 – Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona.
 – Vyhláška o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu).
 – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých 

horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993.
 – Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách 

užívání povrchových vod k plavbě.
 – Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.
 – Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády.
 – Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání.
 – Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2014 sp. zn. Pl. ÚS 9/14 ve věci návrhu na zrušení § 158 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o 

nemocenském pojištění.
 – Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
 – Materiály z Finančních zpravodajů č. 1 až 3/2015, zejména:

• Pokyn GFŘ č. D-18 k ručení v daňovém řízení,
• Pokyn GFŘ č. D-20 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2014 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
• Pokyn GFŘ D-21 k promíjení příslušenství daně a velmi důležitý Pokyn GFŘ D - 22 k jednotnému postupu při uplatňování některých 

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

Do právních předpisů WINLEX byly průběžně v uplynulém období zařazeny rovněž nové pokyny, informace a sdělení Ministerstva financí, GFŘ, 
sdělení České národní banky a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.


