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Právní předpisy v plném znění platné k 1. 9. 2020

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 2020 (nebo 2021). 

Vážený zákazníku,
nová verze právních předpisů WINLEX s účinností k 1. září 2020 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. 

Součástí nové verze programu jsou některé důležité novely, konkrétně novela zákona o daních z příjmů, zákona o dani 
z přidané hodnoty či zákona o správních poplatcích. Vaší pozornosti by neměla uniknout ani novela zákona č. 365/2000 Sb., 
o informačních systémech veřejné správy nebo sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní 
smlouvy vyššího stupně. V zářijové verzi programu najdete ale také třeba vyhlášky o stanovení správních obvodů obcí 
s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností či mnoho dalších důležitých předpisů – seznámit se s nimi 
můžete na druhé straně tohoto dopisu.

Další novou verzi programu WINLEX obdržíte na instalačním DVD opět v lednu. Aktualizujete program přes internet a DVD 
už tak nepotřebujete? Pak si v Zákaznickém centru v sekci Údaje firmy/Zasílání DVD zvolte Aktualizuji přes internet, DVD 
posílat nepožaduji. 

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 Aktuality online.

Přejeme Vám příjemnou práci s naším produktem

PhDr. Zdeněk Skovajsa

Aktualizace 

každý měsíc
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WINLEX k 1. září obsahuje mimo jiné tyto nové nebo novelizované předpisy:
– Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem 
– Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých 

obcí do jiného okresu
– Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové 

pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem 

koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 

družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

– Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
– Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu 

zdanění 
– Sdělení o sjednání Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve 

vztahu k daňovým smlouvám
– Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
– Podpisová aplikace Finanční správy – ePodpisFS v aplikacích Daňového portálu
– Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti 

a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
– Novela zákona o daních z příjmů
– Novela zákona o dani z přidané hodnoty
– Novela zákona o spotřebních daních
– Novela zákona o správních poplatcích
– Novela zákona o informačních systémech veřejné správy
– Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
– Novela zákona o základních registrech
– Novela zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
– Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění 

pozdějších předpisů 
– Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
– Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním 

investování
– Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů


