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Právní předpisy v plném znění platné k 1. 5. 2016

Vážený zákazníku,
do rukou se Vám dostává nová verze právních předpisů WINLEX k 1. květnu 2016. Oproti dubnové aktualizaci obsahuje více
než 90 nových a novelizovaných předpisů. Celkem tak máte k dispozici přes 9500 norem různé právní síly.
Posledních několik měsíců se hodně diskutuje o chystané elektronické evidenci tržeb. Po několika odkladech však nakonec
vstoupil zákon o evidenci tržeb v platnost, proto Vám ho přinášíme hned v květnové verzi programu WINLEX. Mimo to v nové
verzi najdete doprovodný zákon k zákonu o evidenci tržeb, novelizaci zákona o daních z příjmů, zákona o stavebním spoření
a státní podpoře stavebního spoření a další právní předpisy.
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
Za tým STORMWARE

PhDr. Zdeněk Skovajsa

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 2016. 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.
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WINLEX k 1. květnu obsahuje mimo jiné tyto nové nebo novelizované předpisy:
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Zákon o evidenci tržeb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní.
Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě
do 6 let.
Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.
Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, a ostatní volební zákony.
Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury.
Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent.
Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh.
Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
při jejich dodávání na trh.
Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh.
Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.
Pokyny a informace MF ČR a GFŘ zveřejněné ve Finančních zpravodajích.

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