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Právní předpisy v plném znění platné k 1. 5. 2019

Vážený zákazníku,
do rukou se Vám dostává nová verze právních předpisů WINLEX k 1. květnu 2019. Oproti dubnové aktualizaci obsahuje více 
než 130 nových a novelizovaných předpisů. Celkem tak máte k dispozici přes 11 800 norem různé právní síly.

Již do dubnové aktualizace jsme zapracovali důležité změny z oblasti daní týkající se tzv. daňového balíčku 2019. Jedná se 
zejména o novely zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a daňového řádu. Dochází například ke zvýšení limitu výdajových 
paušálů pro živnostníky, a to na dvojnásobek současného stavu. Dále se zavádí nová pravidla pro uplatňování DPH v případě 
poukazů či dochází ke zdanění zahřívaných tabákových výrobků.

V květnové verzi programu WINLEX pak najdete například zákon o zpracování osobních údajů, č. 110/2019 Sb. (tzv. adaptační 
zákon ke GDPR), který upravuje a zpřesňuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a zákon č. 111/2019, kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. Výběr z nově zařazených či novelizovaných 
právních norem najdete na druhé straně tohoto dopisu.

Další verzi právních předpisů WINLEX na instalačním DVD 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

INFORMACE K INSTALACI:
Pokud jste květnovou 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. 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:
– 14/2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna oznámení k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových 

záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010
– 17/2019 Sdělení, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu změny Celní úmluvy mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR
– 91/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena 

povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení 
o nezabavitelných částkách)

– 94/2019 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 
30. března 2019

– 99/2019 Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 
veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

– 103/2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním 
hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely 
státní sociální podpory

– 104/2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2018 pro účely vydávání 
modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů

– 106/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona
– 110/2019 Zákon o zpracování osobních údajů
– 111/2019 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
– 113/2019 Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
– 6/1993 Novela zákona o České národní bance
– 236/1995 Novela zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů 

a soudců a poslanců Evropského parlamentu
– 133/2000 Novela zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
– 353/2003 Novela zákona o spotřebních daních
– 235/2004 Novela zákona o dani z přidané hodnoty
– 256/2004 Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu
– 187/2006 Novela zákona o nemocenském pojištění
– 456/2011 Novela zákona o Finanční správě České republiky
– 17/2012 Novela zákona o Celní správě České republiky
– 245/2016 Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona
– 300/2016 Novela zákona o centrální evidenci účtů


