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Právní předpisy v plném znění platné k 1. 9. 2019

Vážený zákazníku,
nová verze právních předpisů WINLEX s účinností k 1. září 2019 je tady. V rámci Vašeho předplatného Vám zasíláme instalační 
DVD s touto poslední verzí. V porovnání s předchozí aktualizací programu obsahuje více než 130 nových a novelizovaných 
právních předpisů. 

V zářijové verzi programu WINLEX najdete například zákon č. 210/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., 
o investičních pobídkách. Součástí nové verze programu jsou také některé důležité novely, konkrétně novela zákona 
o daních z příjmů, zákona o důchodovém pojištění či zákona o správních poplatcích. Určitě Vás bude zajímat i novela zákona 
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Nový WINLEX obsahuje ale mnoho dalších 
důležitých předpisů, můžete se s nimi seznámit na druhé straně tohoto dopisu.

Další novou verzi programu WINLEX obdržíte na instalačním DVD opět v lednu. 

Ze svého profilu v Zákaznickém centru na www.stormware.cz/zc si samozřejmě 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 zářijovou verzi programu WINLEX instalovali po stažení ze Zákaznického centra, nemusíte ji znovu instalovat z přiloženého DVD. 
V průběhu instalace je zapotřebí zadat instalační číslo. Najdete ho ve svém profilu v Zákaznickém centru na www.stormware.cz/zc v sekci Licence 
nebo na příloze k daňovému dokladu za úhradu předplatného WINLEX pro rok 2019 (nebo 2020).
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WINLEX k 1. září obsahuje mimo jiné tyto nové nebo novelizované předpisy:
– Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, 

zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.
– Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správce
– Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně 

pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády 
č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu 
a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

– Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech 
předkládaných vodoprávnímu úřadu

– Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 
Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších 
předpisů

– Zákon, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství 
České republiky)

– Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

– Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
– Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
– Zapsání právnické osoby v živnostenském a obchodním rejstříku bez listiny a povinnost náboženské společnosti nebo spolku mít živnostenské 

oprávnění
– Sekundární předpisy EU – základní normy pro mezinárodní spolupráci v oblasti daní – právo EU – 27. 8. 2019
– Novela zákona o daních z příjmů
– Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
– Novela zákona o státní sociální podpoře
– Novela zákona o důchodovém pojištění
– Novela zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 

a poslanců Evropského parlamentu
– Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu
– Novela zákona o zaměstnanosti 
– Novela zákona o správních poplatcích
– Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon o státní službě
– Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně o genetickém testování pro zdravotní účely
– Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu 

a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí


