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Právní předpisy v plném znění platné k 1. 1. 2016

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 2016. Jestliže jste program zakoupili v posledních měsících loňského roku, mělo by být toto číslo 
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 2016.

Vážený zákazníku,
v rámci předplatného právních předpisů WINLEX na rok 2016 Vám na instalačním CD zasíláme novou verzi tohoto programu 
k 1. lednu 2016. V porovnání s předchozí aktualizací programu obsahuje více než 230 nových a novelizovaných právních 
předpisů.

Určitým plátcům DPH vzniká od 1. ledna 2016 nová povinnost – kontrolní hlášení k DPH. Do lednové verze programu WINLEX 
jsme proto přidali metodiky k tomuto hlášení. Kromě toho v programu najdete pokyn, jak správně zaplatit daň v roce 2016, 
i novely zákona o účetnictví, zákona o spotřebních daních, zákona o silničním provozu a další. Seznámit se můžete také 
s novým zákonem o Hasičském záchranném sboru. 

Nepřehlédněte ani důležité vyhlášky, například o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016, 
o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, případně novelizace vyhlášek, které provádějí zákon 
o účetnictví, a novelizace Českých účetních standardů. Zajímat by Vás mohlo také nařízení vlády o vymezení pojmů běžná 
údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.

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

Další novou verzi programu WINLEX obdržíte na instalačním CD opět v květnu. 

Ze svého profilu v Zákaznickém centru na www.stormware.cz/zc si můžete na začátku každého měsíce stáhnout novou 
měsíční aktualizaci programu WINLEX. O tom, že je tato měsíční aktualizace v Zákaznickém centru připravena ke stažení, 
Vás budeme informovat elektronickým zpravodajem Aktualizace online.

Přejeme Vám příjemnou práci s naším produktem

PhDr. Zdeněk Skovajsa
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WINLEX k 1. lednu obsahuje mimo jiné tyto nové nebo novelizované předpisy:
– zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
– důležité novelizace vyhlášek, které provádějí zákon o účetnictví, a novelizace Českých účetních standardů,
– důležité právní normy MF ČR zveřejněné ve Finančních zpravodajích č. 4, 5, 6 a 7 – např. jak správně zaplatit daň v roce 2016 a metodiky 

ke kontrolnímu hlášení,
– vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016,
– 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,
– dvě důležité novelizace zákona o spotřebních daních,
– zákon o registru smluv,
– zákon o ukončení důchodového spoření,
– zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
– nový zákon o Hasičském záchranném sboru,
– zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,
– zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu,
– nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu,
– nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných 

s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení,
– zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o silničním provozu, a prováděcí vyhlášky,
– vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání 

a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
– vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,
– vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem,
– zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
– nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání,
– vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 a další.

Průběžně byly v uplynulém období do právních předpisů WINLEX doplněny nové pokyny, informace a sdělení Ministerstva financí nebo GFŘ. Nechybí ani 
sdělení České národní banky a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.


