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dnes bych Vás rád informoval o nové službě,
kterou jsme pro Vás připravili.
Jedná se o on-line službu pro předplatitele
časopisu Práce a mzda, ve které naleznete
veškeré články, které byly publikovány v časopise
v roce 2006 a samozřejmě i ty nejnovější
z aktuálních čísel ročníku 2007. Součástí této
služby, která je Vám poskytována zdarma
v rámci předplatného, jsou i vybrané právní
předpisy, možnosti vyhledávání, archivace
a tisku zvolených textů. Postupem času
přibudou i další funkcionality v návaznosti na
neustále vzrůstající počet dostupných textů.
Tento projekt je zatím na začátku, postupně
Vám však nabídne mnoho praktických
informací a užitečných funkcí pro ulehčení
Vaší práce. O novinkách Vás budu podle
potřeby informovat v úvodnících časopisu.
Více informací o službě on-line a způsobu
registrace naleznete právě nyní na straně 68.
Co se týče vlastního časopisu, chtěl bych Vás
upozornit na ty z aktuálních článků, které se
zabývají daňovou problematikou. Především
je to text Ing. Vrány pro bezchybné vyplnění
daňového přiznání za rok 2006. Zadání
a řešení konkrétního příkladu naleznete na
stranách 5 až 14 a vlastní vyplněné daňové
přiznání je přílohou časopisu. Toto můžete
snadno vyjmout a přímo porovnávat se
vzorovým textem. Dalším tematicky
zaměřeným článkem je příspěvek Kataríny
Dobešové, který shrnuje veškeré změny
daňových zákonů které přinesl rok minulý,
současný, a které mají svůj dopad i do roku
následujícího.
V březnovém čísle naleznete mimo jiné
zpracovanou problematiku náhrady mzdy
v zákoníku práce, pracovní doby v dopravě,
krácení stravného, či odměňování obchodních
zástupců.
Těším se na další setkání s Vámi na stránkách
časopisu Práce a mzda.
Petr Řezníček
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