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Vnitřní firemní předpisy kompletní soubor
Softwarový produkt Vnitřní firemní předpisy je užitečným pomocníkem, kterého můžete využít při tvorbě vnitřních
směrnic. Skládá se ze tří tematických modulů:
Vnitřní účetní předpisy
Vnitřní mzdové a pracovněprávní předpisy
Vnitřní předpisy v oblasti bezpečnosti práce.
Každy z modulů obsahuje několik desítek vzorů vnitřních předpisů s nabídkou variantních formulací, doplněných
podrobným komentářem a aktuálním zněním právních předpisů, ze kterých je nutno

při sestavování směrnic

vycházet.
Vzory a komentáře vycházejí z právního stavu pracovněprávních, daňových, účetních a bezpečnostních předpisů účinných k
1. 1. 2018.

Využijte akci 1+1
Při objednání CD nyní, obdržíte obratem verzi platnou pro rok 2018.
Zároveň získáte začátkem roku zdarma aktualizovanou verzi pro rok 2019.
Z oblasti pracovněprávní a mzdové jde zejména o zapracování novinek, které přineslo Obecné nařízení Evropského
parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 známé pod zkratkou „GDPR“. Připravili jsme pro Vás tyto směrnice:
Informace zaměstnavatele o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru
Pravidla zaměstnavatele k ochraně osobních údajů
Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při výběrovém řízení
Spisový řád
Organizační řád.
V oblasti účetní jde o změny na základě novely účetní vyhlášky pro podnikatele č. 500/2002 Sb. a novelizovaných Českých
účetních standardů s účinností od 1. 1. 2018 a v oblasti BOZP o novinky na základě novely vyhlášky č. 79/2013 Sb., o
pracovnělékařských službách, účinné od 15.12.2017, a rozsáhlé změny dané novelou zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách.
Software Vnitřní firemní předpisy je možno objednat buď jako celek, po jednotlivých modulech nebo v kombinaci
modulů. Více naleznete v nabídce "Chci objednat".
Cena CD-ROMu včetně manuálu pro jednoho uživatele:
Při objednání jednoho modulu

1990Kč

Vnitřní účetní předpisy

Objednat

Vnitřní mzdové a pracovněprávní předpisy

Objednat

Vnitřní předpisy v oblasti bezpečnosti práce

Objednat
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Při objednání dvou vybraných modulů

2990Kč

Vnitřní účetní předpisy

Objednat

Vnitřní mzdové a pracovněprávní předpisy
Vnitřní účetní předpisy

Objednat

Vnitřní předpisy v oblasti bezpečnosti práce
Vnitřní mzdové a pracovněprávní předpisy

Objednat

Vnitřní předpisy v oblasti bezpečnosti práce
Při objednání kompletu
Vnitřní účetní předpisy

3990Kč

Vnitřní mzdové a pracovněprávní předpisy
Vnitřní předpisy v oblasti bezpečnosti práce

Objednat

Nakladatelství Verlag Dashöfer - partner Komory certifikovaných účetních.

Autoři
Vzory vnitřních směrnic připravil kolektiv renomovaných odborníků složený z předních advokátů, auditorů, daňových poradců
a specialistů na oblast BOZP.

Obsah
Celkový obsah "Vnitřní firemní předpisy" v pdf zde.

Poradenský servis
Bezplatný poradenský servis není k tomuto dílu poskytován.

Ukázka
Vnitřní předpis o využívání výpočetní techniky a mobilních telefonů
Vnitřní předpis zaměstnavatele k prodloužení dovolené
Vnitřní předpis zaměstnavatele k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích čisticích a dezinfekčních
prostředků
Oběh účetních dokladů

Zákaznický portál 24
Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

10.12.2018 15:15

Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků.
Naleznete na něm:
Aktuality z Vašeho oboru,
Právní předpisy - nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
Všechny důležité tiskopisy potřebné při Vaší práci,
Vybrané dotazy a odpovědi,
Vzory, které si můžete upravit podle potřeby,
a další praktické informace
Oceníte:
portál je aktualizován 24 hodin denně,
aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
doplňkové informace ke všem odebíraným produktům na jednom místě.
Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.
Jak pracovat se Zákaznickým portálem 24?
Vyzkoušejte průvodce Zákaznickým portálem 24.

Aktualizace
Aktualizace jednoho modulu

1.490 Kč

Aktualizace dvou modulů

2.190 Kč

Aktualizace celého kompletu

2.690 Kč

Multilicence
Příplatek za poskytování multilicencí:
Počet
uživatelů

Aktivace multilicence
1 modul

2 moduly

komplet

Příplatek ke každé aktualizaci
1 modul

2 moduly

komplet
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2-5

1 000,- Kč 1 500,- Kč 2 000,- Kč 500,- Kč

750,- Kč

1 000,- Kč

6 - 15

2 000,- Kč 3 000,- Kč 4 000,- Kč 1 000,- Kč 1 500,- Kč 2 000,- Kč

16 - 20

4 000,- Kč 6 000,- Kč 8 000,- Kč 2 000,- Kč 3 000,- Kč 4 000,- Kč

Vaše otázky ohledně tohoto produktu zodpoví
Věra Šimonová - simonova@dashofer.cz
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