Průvodce službami

Základní informace
Pokud uvádíme odkaz na internetové stránky Mzdová praxe, máme na mysli stránky www.mzdovapraxe.cz,
pokud není v textu uvedeno jinak.
Většina elektronického obsahu je uzamčena a je k dispozici pouze předplatitelům. Rozsah služeb se liší podle
jednotlivých verzí předplatného.
Verze předplatného a jejich zkratky v dokumentu:
Práce Mzda Informační servis
Práce Mzda minimum
Práce Mzda standard
Práce Mzda + Otázky&Odpovědi + Vzory
Mzdový expert

Informace, kde naleznete danou službu.
TIP

Praktická rada.
Verze předplatného, ve které je daná služba k dispozici.

PAM IS
PAM MINI
PAM ST
PAM OAO
PAM EXP

Aktivace elektronického účtu
Mzdová praxe nabízí registrovaným uživatelům přistup k odborným článkům, právním předpisům, komentářům,
otázkám a odpovědím, vzorům a tabulkám, aktualitám a dalším odborným textům ze mzdové a pracovněprávní
problematiky.
Pro přístup k veškerému obsahu Vaší verze předplatného je potřeba mít aktivovaný svůj účet a být přihlášený.
Aktivace je k dispozici na hlavní stránce Mzdové praxe v pravé horní části nebo po zadání
www.mzdovapraxe.cz/aktivace/. Průvodce aktivací Vám pomůže projít jednotlivé kroky,
během nichž zadáte přihlašovací údaje a emailovou adresu, na kterou Vám budeme např. zasílat
týdeník Podtrženo, sečteno, pokud je součástí Vaší služby. V případě obnovy Vašeho předplatného se Vám
elektronický účet prodlouží automaticky.
¡´ ã¡çÃ ã çÃ ¡ç¶¡  ´ Ǣ ā  Přihlásit v horní části hlavní stránky
Mzdové praxe.
PAM IS, PAM MINI, PAM ST, PAM OAO, PAM EXP

V případě, že budete mít potíže s elektronickým přístupem, nedorazil Vám týdeník nebo jste zapomněli heslo,
kontaktujte nás prosím na pam@wkcr.cz nebo zavolejte na +420 246 040 454. V případě, že se potřebujete
poradit ke svému předplatnému, změnit zasílací adresu pro časopis apod., kontaktujte nás prosím na tel.
+420 246 040 400 nebo na emailu predplatne@wkcr.cz.

Časopis Práce a mzda a odborné články
Ǧ®¡¡Ããā¶ȜȤȠȞƾǂ
tické a komplexní výklady aktuálních témat zpracovaných uznávanými
ƽ ®¡Ã   Ãý ¡ã Ã oƾ   ȝțȜȝ
navíc ve verzích PAM EXP, PAM OAO a PAM ST 6x ročně zvláštní příloha
otázek a odpovědí s řešením praktických problémů
Ǧã¡ÃçÃçÃ¡®¡ā´¶Ã
Ǧ®¡Ǣ¡Ã®Ãý®Ãõƾ
umožňuje pohodlně a rychle vyhledat konkrétní téma nebo článek, aniž
   çÃ ®ƾ ®¡  ´ ¶
¡¡¡ÃãõǢ®¡¡¡ƽ
můžete se prokliknout přímo na jeho znění

Na hlavní stránce Mzdové praxe v hlavní nabídce zvolte záložku Knihovna, kde ve vyhledávacím
formuláři můžete při zadání dotazu v Pokročilých volbách vybrat zdroj: Práce a mzda nebo hledání

®¶ǩ¡ÃǪƾý¡Ã¡ʬƽ¡Ãƽ
dokumentu nebo autora. Na stejné stránce v červené horní liště je i odkaz Časopis Práce a mzda, vede přímo na
stránku s archivem řazeným podle jednotlivých vydání.
Nejnovější články se zobrazují i v portletu v horní části hlavní stránky Mzdové praxeƾ¡¡āČlánky zdarma
¡Ã®¡õƽ´¶Ǣã¡çÃǀ

TIP

Články z časopisu Práce a mzda jsou hlavním zdrojem výkladů na Mzdové praxi, ale nejsou jediným.
Pravidelně publikujeme i online články určené pouze pro Mzdovou praxi.

TIP

Tipy na efektivní vyhledávání v Knihově dokumentů naleznete v Průvodci vyhledáváním na
www.mzdovapraxe.cz/pruvodce-portalem.
PAM MINI, PAM ST, PAM OAO, PAM EXP, vybrané články jsou dostupné i pro PAM IS

Časopisy Daně a právo v praxi, Účetnictví v praxi
Ǧ¡ç®¡õ®õ¶ãýÃï®Ã
Ǧ®¡¡¡ƽƽƽ¡Ãǀǀǀƾ´®¡
Na hlavní stránce Mzdové praxe v hlavní nabídce vyberte záložku Knihovna a do vyhledávacího
¡ã¡®¡´ǀõā´¡ǢÃ
Pokročilé volby zvolíte název časopisu, z nějž pochází článek, který chcete vyhledat.
Další možností je na www.mzdovapraxe.cz/archiv/casopisy-portalu/ dole přejít přímo na stránku
časopisu, který si chcete přečíst.



PAM EXP

meritum Mzdy od A do Z, meritum Personalistika
Ǧ¡Ã¡´ƾãǂ
hledné řazení a možnost vyhledávání
ǦmeritumǢ´ýõkomplexním,
přehledným a srozumitelným výkladem dané oblasti, doplněné
ãÃ  ¶Ã  ý  ®¶çÃ ƾ õ¶ā¶
aktualizováno podle platné legislativy pro daný kalendářní rok
Na hlavní stránce Mzdové praxe přejděte hlavní nabídce na záložku
Knihovna a ve vyhledávacím formuláři zadejte název hledané knihy.
V detailu knihy se Vám v pravém sloupci zobrazuje obsah, ve kterém
můžete rychle přejít na požadovanou kapitolu.
TIP

Máte meritum Mzdy od A do Z v tištěné podobě a bojíte se, že během roku zastarává? Nemusíte.
Každý měsíc provádíme jeho aktualizaci, kterou si můžete bezplatně stáhnout na
www.aktualizaceknih.cz.
PAM ST, PAM OAO, PAM EXP

Komentář k zákoníku práce
Ǧ¡¡ã¡Ã¡¡¡¡Ã
zněním zákona, s přehledným řazením podle kapitol a s možností
vyhledávání
Na hlavní stránce Mzdové praxe přejděte v hlavní nabídce na záložku
Knihovna a ve vyhledávacím formuláři zadejte název komentáře.
Druhou možností je po příchodu do Knihovny kliknout přímo na
Komentáře ve spodní straně stránky. V detailu knihy se Vám v pravém
sloupci zobrazuje obsah, ve kterém můžete rychle přejít na
požadovanou kapitolu.


TIP

ȝțȜȞǢȝțȜȠã´çÃãÃ¡ã´ã
ãçÃÃǢ´ç¶Ãƽ¶ƽ
ochrana osobních údajů atd.
PAM ST, PAM OAO, PAM EXP

Právní předpisy
Ǧ´ÃÃ¡®¡ÃãÃã
ǦÃ¡Ã¶Ã¡Ããõ´¶¡Ã¶¡õƽ
nařízení vlády a vyhlášek
Ǧ¡ç¶ÃÃ¡¶®Ã´ 



Na hlavní stránce Mzdové praxe v hlavní nabídce klikněte na záložku Knihovna a do vyhledávacího
¡ã¡ƽ®Ã®¡ãǀÃǂ 
danému předpisu zaškrtněte při zadání dotazu v typech dokumentů volbu právní předpisy nebo
ve výsledcích hledání přejděte na kartu právní předpisy.
Základní knihovna představující velkou většinu předpisů je dostupná všem předplatitelům.
Informaci o dostupnosti některých specializovaných předpisů naleznete přímo u daného předpisu.

Změny v právních předpisech
Ǧ¶Ã¡Ãýãõǂ
mžiku publikace ve Sbírce zákonů (obdobně jako
u pracovněprávních aktualit v časopise Práce
a mzda)
Ǧã¡¶ā¡¡ǂ
ních předpisů na Mzdové praxi
Na hlavní stránce Mzdové praxe, v levé horní
části pod nadpisem Aktuality, na záložce
Změny v legislativě, nebo přímo na
www.mzdovapraxe.cz/zmeny-v-legislative/.
Dostupné bez registrace.

Novinky
Ǧ ¶çÃ   ƽ   ¶  ¡¶ƽ  ãǂ
vovaných změnách, zprávy z ministerstva, tipy na zajímavé
ƽ ®¡  ã®Ã ǁƾ  āý Ã
den
Ǧã®Ã¡ǢÃ
neustále vědět, co je nového
Na hlavní stránce Mzdové praxe, v levé horní části pod nadpisem Aktuality, na záložce Novinky, nebo
přímo na www.mzdovapraxe.cz/novinky/.
Dostupné bez registrace.

Týdeník Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní
ǦýÃ ý ¡ ǻǀ ÃÃ  
ÃÃƾã ǀ
Ǧ ā ¶  ¡   çÃ ´ ¡ƾ
®¡Ã    Ǣ  Ã  ¶  ®
stahování týdeníku, který si můžete uložit nebo vytisknout
Ǧ´ç¡ÃýÃ
ȝțțȣ
Na hlavní stránce Mzdové praxe v levé spodní části je přímo
záložka Podtrženo, sečteno, naleznete aktuální vydání (vidí je
pouze přihlášení uživatelé). Po kliknutí na více přejdete na stránku
www.mzdovapraxe.cz/podtrzeno-secteno/ s archivem starších vydání. Další možností, jak se dostat
na stránku s archivem, je v horní červené liště zvolit Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní.
TIP

Zasílání týdeníku začíná automaticky po aktivaci Vašeho účtu na Mzdové praxi. Pokud Vám přesto
týdeník nechodí, zkontrolujte prosím po přihlášení na Mzdovou praxi, zda je v rubrice Moje sekceǢ
záložka Emailingy zaškrtnuta volba Podtrženo, sečteno.

TIP

Volně dostupné ukázkové číslo týdeníku naleznete na záložce Podtrženo, sečteno v levé dolní části
hlavní stránky Mzdové praxe.
PAM IS, PAM ST, PAM OAO, PAM EXP

Týdeníky Svět daní na dlani, Týden očima účetní
Ǧ ýÃ ã ¡Ã ¡Ã  Ã  Ã   Ã  ï®Ãƽ
připravované renomovanými odborníky
Ǧ¡Ã¡ÃçÃ®Ã
Z hlavní stránky Mzdové praxe v horní červené liště přejdete na odkaz Podtrženo, sečteno pro mzdové
účetní nebo rovnou zadejte www.mzdovapraxe.cz/podtrzeno-secteno/.
Ve spodní části stránky, která se Vám otevře, najdete odkazy na jednotlivá vydání obou týdeníků.
PAM EXP

Emailový zpravodaj (newsletter)
Ǧ ý    õā¶çÃ   ´ ƽ ¡ 
zajímavé akce, informacemi o důležitých událostech ze mzdové oblasti
Ǧā´ƽÃ¡¡çÃā
Zpravodaj chodí přímo do Vaší emailové schránky, není potřeba ho stahovat. K odběru se můžete
přihlásit hned při registraci nebo po přihlášení na Mzdovou praxi v rubrice Moje sekce, záložka
Emailingy, kde zaškrtnete volbu Mzdová praxe newsletterǀãʬ

Mzdové praxi, lze se k odběru zpravodaje přihlásit přímo na hlavní stránce Mzdové praxe v pravé horní
části.
Dostupné bez registrace.

Bezplatná odborná poradna
Ǧ¡ā¡¶ãƽÃÃÃ
ǦýāÃƿ
1. zaregistrujete se na www.otazkyaodpovedi.cz, při první návštěvě vyplníte registrační formulář
a použijete své přihlašovací údaje ze Mzdová praxe, zaškrtnete, že jste naším předplatitelem
®¡āǩýāǪƾ
2. po emailovém potvrzení o aktivaci služby se přihlásíte na www.otazkyaodpovedi.cz a svůj dotaz
Ãç¡āƾ
3. odpověď dostanete emailem a naleznete ji i v záložce Mé dotazy.
Poradna funguje nezávisle na Mzdové praxi na stránkách www.otazkyaodpovedi.cz.
PAM IS, PAM MINI, PAM ST, PAM OAO, PAM EXP

Praktické dotazy a diskuse
DISKUSE
ǦÃØ´Ãā´ãçÃý´õ
Ǧ¡ÃÃÃÃ®¡ãƽõā¡¶Ã
Nejnovější diskuse se zobrazuje na hlavní stránce Mzdové praxe v pravém sloupci. Samotné diskusní
Ø´ÃÃƽ¡āDiskuse.


TIP

Pro vložení dotazu nebo odpovědi musíte být zaregistrováni.
Dostupné bez registrace.

DOTAZY V KNIHOVNĚ
Ǧ¡Ô¡¡ÃāȣÃõ¶ýÃ



Databázi zodpovězených dotazů naleznete na hlavní stránce Mzdové praxe, v záložce Knihovna.
Při zadání dotazu, který Vás zajímá, zaškrtněte v typech dokumentů rovnou volbu Otázky & odpovědi,
õāʬ´ý¡¡ÃÃƽāãÃ¡ǀ
PAM IS, PAM MINI, PAM ST, PAM OAO, PAM EXP

Vzory písemností
Ǧ ¡Ãõ ¶¡ÃÃ Ǣ ¡Ã
dokumenty (vzorová pracovní smlouva, výpověď, dohoda o srážkách
ze mzdy), ale i další (např. dohoda o změně sjednaného druhu práce,
rozhodnutí o odvolání z vedoucího místa apod.)
Ǧç¡ ǻǀƽ    āÃ 
volně upravovat pro vlastní potřebu
Na hlavní stránce Mzdové praxe je v červené horní liště odkaz
Vzory a tabulky. Ten vede na rozcestník, kde zvolíte Vzory a pak už
otevřete konkrétní vzor, který hledáte.
TIP

çƽýãǉ¡¶¶Ǣ¡çÃǀ
PAM OAO, PAM EXP

Tabulky, sazby, kalkulačky
Ǧ´õāÃāÃǢýç
cestovních náhrad, sazba daně z příjmů a slevy na
dani, redukční hranice, nejnižší úroveň zaručené
mzdy a řada dalších
Ǧodkaz na praktické kalkulačky pro výpočet důchodů,
náhrady mzdy apod.
Na hlavní stránce Mzdové praxe je v červené horní liště odkaz Vzory a tabulky. Ten vede na rozcestník,
kde zvolíte Tabulky nebo si rovnou vyberete kalkulačku, kterou hledáte.
Dostupné bez registrace.

Semináře a konference
Ǧ¶¡Ãç¡Ãã
změnám, novinkám, každoročním povinnostem
Ǧã´Ôý¶´¶¶¡ǂ
vacích akcí pro Vás i Vaše kolegy

Podrobné informace o pořádaných akcích naleznete přímo na stránce www.obchod.wkcr.cz/seminare
nebo na Mzdové praxi v Kalendáři událostí.
TIP

Máte zájem o uspořádání školení na míru? Dejte nám vědět.
PAM IS, PAM MINI, PAM ST, PAM OAO, PAM EXP

Kalendář událostí
ǦãÃ¡ÃÃ¶
vůči orgánům státní správy
Ǧ Ã  ý  ¶¡Ã  Ã  ǩ¡ãƽ
školení, konference)


Kalendář je k dispozici na hlavní stránce Mzdové
´Ã®¡ǀÃ´ǂ
tní datum si zobrazíte události v tomto dni.
Můžete přejít i na www.mzdovapraxe.cz/kalendar/
a vyhledat si některou událost nebo akci podle
data nebo druhu záznamu.
Dostupné bez registrace.

Moje sekce
ǦÃā¡¡
Ǧna jednotlivých záložkách si můžete změnit heslo,
kontaktní email, přihlásit si emailové zpravodajství
Ǧ¶çÃ
Moje sekce se automaticky zobrazuje pouze
přihlášeným uživatelům v horní části stránky.
PAM IS, PAM MINI, PAM ST, PAM OAO, PAM EXP

Kontakty

Wolters Kluwer ČR, a. s
U Nákladového nádraží 6
ȜȞțțțȞ

zákaznické oddělení:
ǀƿȝȟȡțȟțȟțț
ǂƿȇǀ

redakce:
ǀƿȝȟȡțȟțȟȠȟ
ǂƿȇǀ

