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Vážení čtenáři,
v aktuálním čísle časopisu Práce a mzda
navazujeme na problematiku zaměstnaneckých
výhod. V předchozím čísle jsme Vás
seznámili s dopadem na zdravotní pojištění
a do daňové oblasti. Nyní se zaměříme na pohled
pracovněprávní a na specifika zvyšování
a prohlubování kvalifikace zdravotnických
pracovníků. Z množství praktických článků
bych Vás rád ještě upozornil na příspěvek
Ing. Růženy Klímové „Dovolená podle
nového zákoníku práce“. Text obsahuje
množství modelových situací a řešených
příkladů. Za zmínku jistě stojí skutečnost, že
v rámci služby Práce Mzda Online jste jej
měli k dispozici již od 29. června 2007 na
adrese http://pracemzda.aspionline.cz.
Jak jsme Vás již v průběhu roku informovali,
je nyní předplatné Vašeho časopisu nedílnou
součástí služby Práce Mzda Online.
Získáváte tím kromě pravidelných měsíčních
tištěných informací i neomezený přístup
k článkům v elektronické podobě, a navíc
k vybraným předpisům, aktualitám, dalším
článkům a všem výhodám plynoucím
z možností internetových služeb (rychlé
a přesné vyhledávání dle kritérií, uživatelské
profily, EmailInfo apod.).
Věřím, že Vás aktuální náplň časopisu zaujala.
Za redakci Práce a mzdy Vám přeji krásný
zbytek letních prázdnin a po zasloužených
dovolených úspěšný návrat k pracovním
povinnostem.
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