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5.RO
ZŠÍŘENÉ

AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ

Nepřehlédněte novinku!
Odpovědnost zaměstnance
a zaměstnavatele za škodu
Nakladatelství SONDY připravuje na konec září již čtvrtý AKTUÁLNÍ MANUÁL,
tentokrát s výkladem problematiky náhrady škody, odpovědnosti za škodu,
odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.
Přinášíme prakticky zaměřený a příklady doplněný manuál, 
který zaměstnancům a odborovým funkcionářům pomůže zorientovat se
v právních souvislostech náhrady škody, za kterou odpovídá zaměstnavatel
zaměstnanci nebo zaměstnanec zaměstnavateli.

PŘI KOUPI VŠECH 4 DÍLŮ AKTUÁLNÍCH MANUÁLŮ
ZAPLATÍTE MÍSTO 632 Kč POUZE 509 KORUN.

PŘI KOUPI VYBRANÝCH 3 DÍLŮ ZAPLATÍTE 389 Kč.

Třetí publikace z této ediční řady při-
náší:
�� Změny v odměňování

zaměstnanců ve veřejných
službách a správě

�� Poskytování podpory
v nezaměstnanosti nově

�� Restrikce v nemocenském, dávek
rodinám s dětmi, dávek hmotné
nouze v přehledných tabulkách

Publikace nabízí kromě popsání
změn i cenné tipy jak přistoupit ke
kolektivnímu vyjednávání.
Poskytuje v komentářích variantní
řešení zakotvení mzdových ujednání
v kolektivní smlouvě.
Přehledné tabulkové informace
o škrtech v sociální oblasti zaujmou
nejen odboráře, ale všechny
zaměstnance!

Druhá publikace je věnována
kolektivnímu vyjednávání.
Poslouží jako doplňkový zdroj
prakticky zaměřených informací,
rad a tipů.

Obsahuje tři základní kapitoly:
�� Právní úprava kolektivního

vyjednávání
�� Psychologie úspěšného

vyjednávání
�� Vzorové KS pro podnikatelské

subjekty a pro příspěvkové
organizace

První publikace z řad Aktuálních
manuálů pro odboráře obsahuje
čtyři základní kapitoly:

�� Vznik a vnitřní uspořádání
odborové organizace, právní
postavení odborových
funkcionářů

�� Vzory důležitých formulářů,
listin a dokumentů

�� Vzory usnesení pro
pracovněprávní vztahy

�� Seznam odborových svazů,
pracovněprávních poraden
a nejdůležitějších kontaktů
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