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Vážení čtenáři,
v zářijovém čísle časopisu Práce a mzda
naleznete aktuální informace o připravovaném
antidiskriminačním zákoně. Jako téma
měsíce pro Vás Ing. Sládek zpracoval
problematiku pružné pracovní doby včetně
praktických příkladů a grafických znázornění.
Pro velký zájem jsme počínaje tímto číslem
rozšířili rubriku Otázky a odpovědi, kde jsou
publikovány nejzajímavější dotazy našich
čtenářů zodpovězené předními odborníky
na danou problematiku.
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Ukázka nového obsahu (Meritum, Komentář)
Vám bude již brzy zpřístupněna prostřednictvím stávající verze MINI, abyste se mohli
ještě před prodloužením předplatného na
rok 2008 rozhodnout o případné změně na
novou službu STANDARD.
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Ing. Václav Sládek
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Připravovanou novinkou pro naše čtenáře je
verze produktu Práce Mzda Online
STANDARD, jež bude plně k dispozici od
1. ledna 2008. STANDARD je koncipován
jako úplný zdroj informací, který Vy jako
profesionál potřebuje pro svou praxi. Navíc
kromě článků z časopisu, aktualit, novinek
a vybraných právních předpisů, které jsou
vám již nyní k dispozici v rámci předplatného
verze MINI, bude STANDARD obsahovat
komplexní výklady mzdové a pracovněprávní problematiky řady Meritum, komentář
k zákoníku práce a dále více předpisů
a článků na rozličná témata. Také součástí
verze STANDARD je tištěný měsíčník Práce
a mzda, odborný časopis pro praxi personalistů
a mzdových účetních.
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