
Jak název napovídá, publikace se skládá ze dvou částí. První část „Jak správně
vytvářet a využívat FKSP“ obsahuje úplné znění vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP.
Původní text vyhlášky je doplněn o změny provedené vyhláškami 
č. 365/2010 Sb. a č. 434/2013 Sb. a o komentáře k jednotlivým paragrafům. Dále
jsou zde promítnuty změny, které souvisejí s novelami zákoníku práce, novým
občanským zákoníkem a s dalšími právními předpisy, které mají vztah k čerpání
prostředků FKSP. 
V druhé části publikace naleznete úplné znění vyhlášky č. 430/2001 Sb., o nákladech
na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních
příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 84/2005 Sb.,
o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích
zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů. 
Opět v obou částech nechybějí komentáře k jednotlivým ustanovením a také zde jsou
formou dotazů a odpovědí čtenářům k dispozici reakce na časté otázky jak z oblasti
FKSP, tak při poskytování příspěvku na stravování.

Jak správně vytvářet a využívat FKSP
Jak postupovat při poskytování příspěvku na stravování
6. aktualizované vydání
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Autorky Ing. Věra Zděnková a Mgr. Helena Peterová z Ministerstva financí ČR
a Ing. Helena Čornejová z ČMKOS

Prčávní stav k 1. 5. 2014

K 1. lednu 2014 došlo k nejzásadnější změně v rámci českého právního řádu za posledních několik let.
V účinnost vstoupil nový občanský zákoník. Ten významně změnil podobu celého soukromého práva a ovlivnil
i úpravu pracovněprávních vztahů.

Tato publikace je velmi užitečnou pomůckou, 
která usnadní orientovat se v nové situaci, jež s účinností nového občanského zákoníku nastala v pracovním
právu od nového roku. 
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NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK
s podrobným výkladem vybraných ustanovení

Autorovi JUDr. Davidu Šmídovi, Ph.D., se
podařilo připravit publikaci, která nabízí
uživatelsky velmi komfortní pochopení
nového občanského zákoníku. 
Vzhledem k jeho obsáhlosti se autor
zaměřil na ta ustanovení, se kterými se
občan bude setkávat v běžném životě
nejčastěji. 
Publikace přináší podrobný výklad
z oblasti rodinného práva, majetkových
práv, závazků a základních zásad týkajících
se zastoupení, věcí a jejich rozdělení
a právních skutečností. Seznamuje nás
i se zásadními změnami oproti předchozí
právní úpravě a postupem od obecného
k zvláštnímu vysvětluje čtenářům některá
úskalí nového občanského zákoníku. 
Publikace je velmi praktickým
a přehledným právním poradcem, kterou
ocení každý, kdo chce znát svá práva,
která mu vyplývají z NOVÉHO
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU. 
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