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Právní předpisy v plném znění platné k 1. 1. 2019

Vážený zákazníku,
do rukou se Vám dostává nová verze právních předpisů WINLEX k 1. lednu 2019. V porovnání s předchozí aktualizací programu
obsahuje více než 150 nových a novelizovaných právních předpisů.
S novým rokem došlo k mnohým legislativním změnám, zvýšila se například minimální mzda, ale změnily se také základní
cestovní náhrady v tuzemsku i v zahraničí, mzdové a platové tarify či sociální a důchodové částky. Díky programu WINLEX si
můžete být jisti, že Vám žádná z těchto novinek neunikne. Do programu také přibyly důležité novely zákona o daních z příjmů
či dani z přidané hodnoty.
Ještě před Vánoci schválila Poslanecká sněmovna návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Většina změn,
které tento daňový balíček přináší, nabyde účinnosti v průběhu roku 2019 a v systému WINLEX je všechny samozřejmě
najdete.
Výběr z nově zařazených či novelizovaných právních norem najdete na druhé straně tohoto dopisu.
Další novou verzi programu WINLEX obdržíte na instalačním DVD 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

INFORMACE K INSTALACI:
Pokud jste lednovou verzi programu WINLEX instalovali po stažení ze Zákaznického centra, nemusíte ji znovu instalovat z přiloženého DVD.
V průběhu instalace je zapotřebí zadat instalační číslo pro rok 2019. 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 2019.
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WINLEX k 1. lednu obsahuje mimo jiné tyto nové nebo novelizované předpisy:
– Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a další související zákony
– Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého
pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
– Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
– Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
– Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších
předpisů
– Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
– Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění
pozdějších předpisů
– Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
– Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
– Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných
s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
– Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
– Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
– 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
– Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019
– Novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
– Novela zákona o daních z příjmů
– Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
– Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění
– Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích
– Novela zákona o dani z přidané hodnoty
– Novela zákona o sociálních službách
– Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi
– Novela zákona o nemocenském pojištění

Zařazeny byly i metodiky, pokyny a informace MF ČR, GFŘ, všechny dokumenty z finančních zpravodajů 8 až 11 z roku 2018, důležité informace MPO,
týkající se podnikání, informace z Věstníku ČNB, mezinárodní smlouvy, jimiž je ČR vázána a nálezy a stanoviska Ústavního soudu.
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