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Milí čtenáři, 
chodíte do práce pro radost, nebo pro peníze? Ti z vás, kteří pracujete z radosti a bez 
ohledu na výši platu, můžete příručku hodit do koše. Všichni ostatní byste se měli mít 

na pozoru. Možná totiž nechtěně patříte do první skupiny – jen o tom nemáte potuchy.  
Neznalost práv a zákonů vás každý měsíc připraví o pěkných pár tisíc, které na vás šéf 

ušetří. 
Nepracujete náhodou zadarmo? Proplácí vám nadřízený všechny přesčasy a práci, kterou 
pro něj vykonáváte o víkendech a svátcích? Umíte si pořádně zkontrolovat výplatní pásku, 

nebo je to jen kus papíru, na kterém hlídáte jen počet dní nevybrané dovolené?  
Blesk stojí vždy na straně čtenářů, a proto i dnes odtajníme fi nty, které na nás šéfové zkouší 

ve snaze získat za nejméně peněz co nejvíc kvalitní muziky!

Přinášíme VELKÉHO PRŮVODCE ZÁKONÍKEM PRÁCE!
Co v něm najdete?

✓ Jasně a srozumitelně vysvětlená nejdůležitější 
pravidla pracovního trhu.

✓ Základní pravidla pracovní džungle objasní 
renomovaní právníci a upozorní na nástrahy, 

které se v ní skrývají. 
✓ V několika dílech vám odhalíme 

nejdůležitější věci, které vám šéfové tají! 
✓ Provedeme vás nejdůležitějšími 

pracovními záležitostmi, od pohovoru 
přes podpis pracovní smlouvy až po 

výpověď. 

Naučte se znát svá práva a nenechte 
se okrádat!

A navíc! Řada zákonů se bude měnit. 
V příručkách se dozvíte, co se na vás 
chystá a jak to ovlivní váš pracovní 

život. Díky tomu se můžete na 
změny připravit včas. 

         Olga Nedbálková

Za týden 
čtěte 
3. díl DOVOLENÁ
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