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Vážení čtenáři,
podle posledních zpráv již začaly práce na
„technické“ novele nového zákoníku práce.
V této souvislosti Vám přinášíme aktuální
informace o tom, co je vlastně obsahem
připravované novely. Pravdou je, že tento
dokument čeká ještě dlouhá legislativní cesta,
navíc se v nejbližší době očekává rozhodnutí
Ústavního soudu ve věci senátorských
stížností, které jistě ovlivní další práce na
novele (ať již „technické“ či důkladnější)
zákoníku práce. Myslím, že nás z těchto
důvodů čeká jistě velmi zajímavé léto.
Ale zpět do jara. V květnovém čísle jsme pro
Vás připravili jako téma měsíce podrobně
zpracovanou problematiku překážek v práci.
Součástí výkladu je jak znění vyhlášky, kterou
se stanovuje okruh důležitých osobních
překážek v práci (č. 590/2006 Sb.), tak také
praktické vzory žádostí a oznámení. Po
zpracování tematiky práce ve svátek
z pracovněprávního hlediska v minulém čísle,
jsme se tentokrát zaměřili na principy jejího
odměňování.
Také dnes Vám přinášíme další online tipy na
pokročilejší vyhledávání v článcích, právních
předpisech, otázkách a odpovědích, aktualitách,
rozhodnutích soudů atd., které jsou součástí
služby Práce Mzda Online na adrese:
http://pracemzda.aspionline.cz. Pokud jste
se ještě nezaregistrovali, učiňte tak nyní, ať
Vám neutečou důležité informace, které zde
naleznete v období mezi jednotlivými čísly
časopisu. Navíc je služba pro předplatitele
časopisu Práce a mzda bezplatná.
S přáním krásných májových dnů

2

A KT UA L I TY
Pracovněprávní aktuality

6

TÉMA MĚSÍCE
Překážky v práci dle nové právní úpravy
JUDr. Antonín Havlík

21

M Z D Y A P LATY
Práce ve svátek a její odměňování
Ing. Alena Chládková

25

PRACOVNÍ PRÁVO
Česká pohádka a § 305 ZP (vnitřní předpis)
JUDr. Bohuslav Kahle

28

Zápočtový list
Ing. Alena Chládková

32

ZAMĚSTNANOST
Povinnosti uchazeče o zaměstnání vůči
úřadu práce
Mgr. Olga Bičáková

41

42

ANGLICKÝ LIST
Employment Update – Remarks
Z D R AVOT N Í P O J I ŠT Ě N Í
Samostatná výdělečná činnost
jako vedlejší zdroj příjmů
Ing. Antonín Daněk

45

Některé změny ve vyměřovacím základu
zaměstnance
Ing. Antonín Daněk

47

J U D I K AT U R A
Neuspokojivé pracovní výsledky
a „pracovní kázeň“
JUDr. Petr Bukovjan

49

PERSONALISTIKA
Výkonové odměňování metodou balanced scorecard
Doc. dr. Jan Urban

Petr Řezníček

55

A KT UA L I TY
Co je obsahem tzv. technické novely
zákoníku práce
JUDr. Jaroslav Jakubka

58

PRÁCE A MZDA 5/2007

OTÁ Z K Y A O D P O V Ě D I
Otázky a odpovědi

1

