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Vážení čtenáři,
v dubnovém čísle časopisu Práce a mzda
Vám jako téma měsíce přinášíme řešení
aktuální problematiky vyplňování přehledu
OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2006.
Z ostatních článků bych Vás rád upozornil na
zpracování tematiky práce přesčas a práce ve
svátek, tak jak je upravena v novém zákoníku
práce.
Nyní mi dovolte se opět věnovat naší nové
službě „Práce Mzda Online“. I tentokrát jste
nalezli v časopise přiloženou kartičku
s návodem jak postupovat při Vaší registraci.
Mimo to Vám přinášíme článek, jehož
úplnou verzi však naleznete pouze na
internetu po Vašem úspěšném přihlášení.
Jedná se o příspěvek týkající se problematiky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento
je v časopise publikován na stranách 36 až
41. Článek však není úplný. Jeho dokončení,
ve kterém se dozvíte informace o zákonných
povinnostech při poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy a jaké sankce Vám
hrozí při nedodržení právních předpisů,
naleznete na adrese služby „Práce Mzda
Online“: http://pracemzda.aspionline.cz.
Více informací o nalezení uvedeného článku,
vlastní službě a možnostech vyhledávání
dalších příspěvků, vzorů, právních předpisů,
se dozvíte na straně 42 tohoto časopisu.
A na závěr malá ochutnávka dalšího čísla
časopisu Práce a mzda. V květnovém vydání
Vám přineseme informace o odměňování
práce ve svátek, dovolené, výdělečné
činnosti studentů a mnoho dalších.
Vážení čtenáři, těším se na setkání s Vámi
nad stránkami dalšího čísla časopisu
určeného pro praxi personalistů a mzdových
účetních.
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