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Vážení čtenáři,
v červnovém čísle časopisu jsme pro Vás jako
téma měsíce připravili srovnání obou typů
dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr – dohod o pracovní činnosti a dohod
o provedení práce. Součástí výkladu jsou
praktické vzory a upozornění na specifika ve
zdravotním pojištění.
S blížícím se obdobím prázdnin a studentských
brigád Vám nabízíme zajímavou novinku.
Problematiku zaměstnávání studentů připravil
pro červencové číslo JUDr. Jaroslav Jakubka.
Abyste však měli tento výklad k dispozici
ještě před začátkem prázdnin a nemuseli
čekat na další číslo časopisu až do půlky
července, je tento příspěvek dostupný díky
službě Práce Mzda Online v předstihu na
http://pracemzda.aspionline.cz. Úplné znění
článku naleznete na uvedené adrese, a po
Vaší registraci, právě nyní, kdy čtete tyto
řádky (odkaz je uveden v oddílu Aktuality
přímo na titulní stránce portálu).
Závěrem bych se rád zmínil o akci „Kulatý
stůl“ (viz níže), kterou pořádáme s našimi
čtenáři, a na kterou Vás, za redakci časopisu
Práce a mzda, co nejsrdečněji zvu.
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Ing. Antonín Daněk

2. KULATÝ STŮL
Rádi bychom se dozvěděli Vaše názory na
kvalitu, úroveň, obsahové a grafické zpracování
časopisu Práce a mzda. Chceme znát Vaše přání
a požadavky k dalšímu směřování časopisu.
Přijďte k nám na krátké (cca 90 minut) přátelské
posezení.
Každý účastník obdrží peněžitý poukaz
v hodnotě 500 Kč na odběr libovolného
zboží z obchodního řetězce a knižní publikaci
z produkce nakladatelství ASPI, a. s.
Termín konání: 26. června 2007 od 14 hodin
Místo konání: ASPI, a. s., U Nákladového
nádraží 6, Praha 3
Počet míst je omezen, zajistěte si svou účast
zaslání emailu na pam@aspi.cz co nejdříve!
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