
Základní informace

TIP

Informace, kde naleznete danou slu!bu.

Praktická rada.

Verze p"edplatného, ve které je daná slu!ba k dispozici. 

Pokud uvádíme odkaz na internetové stránky Mzdová praxe, máme na mysli stránky www.mzdovapraxe.cz, 
pokud není v textu uvedeno jinak.

V!t"ina elektronického obsahu je uzam#ena a je k dispozici pouze p$edplatitel%m. Rozsah slu&eb se li"í podle 
jednotliv'ch verzí p$edplatného. 

Verze p"edplatného a jejich zkratky v dokumentu:

 Práce Mzda Informa#ní servis                     
 Práce Mzda minimum               
 Práce Mzda standard                  
 Práce Mzda + Otázky&Odpov!di + Vzory                                   
 Mzdov' expert                  

PAM IS 
PAM MINI
PAM ST
PAM OAO
PAM EXP

Pr!vodce slu"bami



#asopis Práce a mzda a odborné $lánky

tické a komplexní v'klady aktuálních témat zpracovan'ch uznávan'mi 

navíc ve verzích PAM EXP, PAM OAO a PAM ST 6x ro#n! zvlá"tní p$íloha 
otázek a odpov!dí s $e"ením praktick'ch problém%

umo&(uje pohodln! a rychle vyhledat konkrétní téma nebo #lánek, ani& 

m%&ete se prokliknout p$ímo na jeho zn!ní

Aktivace elektronického ú$tu

Mzdová praxe nabízí registrovan'm u&ivatel%m p$istup k odborn'm #lánk%m, právním p$edpis%m, komentá$%m, 
otázkám a odpov!dím, vzor%m a tabulkám, aktualitám a dal"ím odborn'm text%m ze mzdové a pracovn!právní 
problematiky.

Pro p$ístup k ve"kerému obsahu Va"í verze p$edplatného je pot$eba mít aktivovan' sv%j ú#et a b't p$ihlá"en'.

Aktivace je k dispozici na hlavní stránce Mzdové praxe v pravé horní #ásti nebo po zadání                         
www.mzdovapraxe.cz/aktivace/. Pr!vodce aktivací Vám pom%&e projít jednotlivé kroky,   

 b!hem nich& zadáte p$ihla"ovací údaje a emailovou adresu, na kterou Vám budeme nap$. zasílat 
t'deník Podtr&eno, se#teno, pokud je sou#ástí Va"í slu&by. V p$ípad! obnovy Va"eho p$edplatného se Vám 
elektronick' ú#et prodlou&í automaticky.

P"ihlásit v horní #ásti hlavní stránky 
Mzdové praxe. 

PAM IS, PAM MINI, PAM ST, PAM OAO, PAM EXP

V p$ípad!, &e budete mít potí&e s elektronick'm p$ístupem, nedorazil Vám t'deník nebo jste zapomn!li  heslo, 
kontaktujte nás prosím na pam@wkcr.cz nebo zavolejte na +420 246 040 454. V p$ípad!, &e se pot$ebujete 
poradit ke svému p$edplatnému, zm!nit zasílací adresu pro #asopis apod., kontaktujte nás prosím na tel.                
+420 246 040 400 nebo na emailu predplatne@wkcr.cz.



Na hlavní stránce Mzdové praxe p$ejd!te hlavní nabídce na zálo&ku 
 Knihovna a ve vyhledávacím formulá$i zadejte název hledané knihy. 
 V detailu knihy se Vám v pravém sloupci zobrazuje obsah, ve kterém 
 m%&ete rychle p$ejít na po&adovanou kapitolu.

Máte meritum Mzdy od A do Z v ti"t!né podob! a bojíte se, &e b!hem roku zastarává? Nemusíte. 
Ka&d' m!síc provádíme jeho aktualizaci, kterou si m%&ete bezplatn! stáhnout na   

 www.aktualizaceknih.cz.

PAM ST, PAM OAO, PAM EXP

TIP

meritum Mzdy od A do Z, meritum Personalistika

hledné $azení a mo&nost vyhledávání

meritum komplexním, 
p$ehledn'm a srozumiteln'm v'kladem dané oblasti, dopln!né 

aktualizováno podle platné legislativy pro dan' kalendá$ní rok

#asopisy Dan% a právo v praxi, Ú$etnictví v praxi

Na hlavní stránce Mzdové praxe v hlavní nabídce vyberte zálo&ku Knihovna a do vyhledávacího   

 Pokro#ilé volby zvolíte název #asopisu, z n!j& pochází #lánek, kter' chcete vyhledat. 
 Dal"í mo&ností je na www.mzdovapraxe.cz/archiv/casopisy-portalu/ dole p$ejít p$ímo na stránku   
 #asopisu, kter' si chcete p$e#íst.

PAM EXP

 Na hlavní stránce Mzdové praxe v hlavní nabídce zvolte zálo&ku Knihovna, kde ve vyhledávacím   
 formulá$i m%&ete p$i zadání dotazu v Pokro#il$ch volbách vybrat zdroj: Práce a mzda nebo hledání   

dokumentu nebo autora. Na stejné stránce v #ervené horní li"t! je i odkaz %asopis Práce a mzda, vede p$ímo na 
stránku s archivem $azen'm podle jednotliv'ch vydání.

Nejnov!j"í #lánky se zobrazují i v portletu v horní #ásti hlavní stránky Mzdové praxe %lánky zdarma 

 

 )lánky z #asopisu Práce a mzda jsou hlavním zdrojem v'klad% na Mzdové praxi, ale nejsou jedin'm.   
 Pravideln! publikujeme i online #lánky ur#ené pouze pro Mzdovou praxi. 

 Tipy na efektivní vyhledávání v Knihov! dokument% naleznete v Pr%vodci vyhledáváním na   
 www.mzdovapraxe.cz/pruvodce-portalem.

 PAM MINI, PAM ST, PAM OAO, PAM EXP, vybrané #lánky jsou dostupné i pro PAM IS

TIP

TIP



Na hlavní stránce Mzdové praxe, v levé horní 
 #ásti pod nadpisem Aktuality, na zálo&ce 
 Zm&ny  v legislativ&, nebo p$ímo na   
 www.mzdovapraxe.cz/zmeny-v-legislative/.

Dostupné bez registrace.

Komentá& k zákoníku práce

zn!ním zákona, s p$ehledn'm $azením podle kapitol a s mo&ností 
vyhledávání

Na hlavní stránce Mzdové praxe p$ejd!te v hlavní nabídce na zálo&ku  
 Knihovna a ve vyhledávacím formulá$i zadejte název komentá$e.   
 Druhou  mo&ností je po p$íchodu do Knihovny kliknout p$ímo na   
 Komentá"e ve  spodní stran! stránky. V detailu knihy se Vám v pravém  
 sloupci zobrazuje obsah, ve kterém m%&ete rychle p$ejít na   
 po&adovanou kapitolu. 

 ochrana osobních údaj% atd.

PAM ST, PAM OAO, PAM EXP

TIP

Právní p&edpisy

na$ízení vlády a vyhlá"ek

Na hlavní stránce Mzdové praxe v hlavní nabídce klikn!te na zálo&ku Knihovna a do vyhledávacího   

 danému p$edpisu za"krtn!te p$i zadání dotazu v typech dokument% volbu právní p"edpisy nebo        
 ve v'sledcích hledání p$ejd!te na kartu právní p$edpisy.

 Základní knihovna p$edstavující velkou v!t"inu p$edpis% je dostupná v"em p$edplatitel%m.  
 Informaci o dostupnosti n!kter'ch specializovan'ch p$edpis% naleznete p$ímo u daného p$edpisu.

Zm%ny v právních p&edpisech

m&iku publikace ve Sbírce zákon% (obdobn! jako              
u pracovn!právních aktualit v #asopise Práce                 
a mzda) 

ních p$edpis% na Mzdové praxi



T'deník Podtr"eno, se$teno pro mzdové ú$etní

 www.mzdovapraxe.cz/podtrzeno-secteno/  s archivem star"ích vydání. Dal"í mo&ností, jak se dostat  
 na stránku s archivem, je v horní #ervené li"t! zvolit Podtr'eno, se#teno pro mzdové ú#etní.

Zasílání t'deníku za#íná automaticky po aktivaci Va"eho ú#tu na Mzdové praxi. Pokud Vám p$esto 
t'deník nechodí, zkontrolujte prosím po p$ihlá"ení na Mzdovou praxi, zda je v rubrice Moje sekce
zálo&ka Emailingy za"krtnuta volba Podtr'eno, se#teno. 

Voln! dostupné ukázkové #íslo t'deníku naleznete na zálo&ce Podtr'eno, se#teno v levé dolní #ásti   
 hlavní stránky Mzdové praxe. 

  PAM IS, PAM ST, PAM OAO, PAM EXP

Novinky

Na hlavní stránce Mzdové praxe, v levé horní #ásti pod nadpisem Aktuality, na zálo&ce Novinky, nebo  
 p$ímo na www.mzdovapraxe.cz/novinky/.

Dostupné bez registrace.

TIP

TIP

T'deníky Sv%t daní na dlani, T'den o$ima ú$etní

p$ipravované renomovan'mi odborníky

Z hlavní stránky Mzdové praxe v horní #ervené li"t! p$ejdete na odkaz Podtr'eno, se#teno pro mzdové  
 ú#etní nebo rovnou zadejte www.mzdovapraxe.cz/podtrzeno-secteno/. 
 Ve spodní #ásti stránky, která se Vám otev$e, najdete odkazy na jednotlivá vydání obou t'deník%. 

  PAM EXP

vovan'ch zm!nách, zprávy z ministerstva, tipy na zajímavé 

den
 

neustále v!d!t, co je nového

stahování t'deníku, kter' si m%&ete ulo&it nebo vytisknout

Na hlavní stránce Mzdové praxe v levé spodní #ásti je p$ímo 
zálo&ka Podtr'eno, se#teno, naleznete aktuální vydání (vidí je 
pouze p$ihlá"ení u&ivatelé). Po kliknutí na více p$ejdete na stránku 



Emailov' zpravodaj (newsletter)

zajímavé akce, informacemi o d%le&it'ch událostech ze mzdové oblasti

Zpravodaj chodí p$ímo do Va"í emailové schránky, není pot$eba ho stahovat. K odb!ru se m%&ete   
 p$ihlásit hned p$i registraci nebo po p$ihlá"ení na Mzdovou praxi v rubrice Moje sekce, zálo&ka   
 Emailingy, kde za"krtnete volbu Mzdová praxe newsletter
 Mzdové praxi, lze se k odb!ru zpravodaje p$ihlásit p$ímo na hlavní stránce Mzdové praxe v pravé horní  
 #ásti.

Dostupné bez registrace.

Bezplatná odborná poradna

1. zaregistrujete se na www.otazkyaodpovedi.cz, p$i první náv"t!v! vyplníte registra#ní formulá$              
a pou&ijete své p$ihla"ovací údaje ze Mzdová praxe, za"krtnete, &e jste na"ím p$edplatitelem                         

2. po emailovém potvrzení o aktivaci slu&by se p$ihlásíte na www.otazkyaodpovedi.cz a sv%j dotaz 

3. odpov!* dostanete emailem a naleznete ji i v zálo&ce 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

Nejnov!j"í diskuse se zobrazuje na hlavní stránce Mzdové praxe v pravém sloupci. Samotné diskusní   
Diskuse. 

 Pro vlo&ení dotazu nebo odpov!di musíte b't zaregistrováni.
 

 Dostupné bez registrace.

TIP

DOTAZY V KNIHOVN#

Databázi zodpov!zen'ch dotaz% naleznete na hlavní stránce Mzdové praxe, v  zálo&ce Knihovna. 
 P$i zadání dotazu, kter' Vás zajímá, za"krtn!te v typech dokument% rovnou volbu Otázky & odpov&di,  

 

 PAM IS, PAM MINI, PAM ST, PAM OAO, PAM EXP



Vzory písemností

dokumenty (vzorová pracovní smlouva, v'pov!*, dohoda o srá&kách 
ze mzdy), ale i dal"í (nap$. dohoda o zm!n! sjednaného druhu práce, 
rozhodnutí o odvolání z vedoucího místa apod.)

voln! upravovat pro vlastní pot$ebu

Na hlavní stránce Mzdové praxe je v #ervené horní li"t! odkaz  
 Vzory a tabulky. Ten vede na rozcestník, kde zvolíte Vzory a pak u&  
 otev$ete konkrétní vzor, kter' hledáte.

TIP

Seminá&e a konference

zm!nám, novinkám, ka&doro#ním povinnostem

vacích akcí pro Vás i Va"e kolegy

TIP

Tabulky, sazby, kalkula$ky

cestovních náhrad, sazba dan! z p$íjm% a slevy na 
dani, reduk#ní hranice, nejni&"í úrove( zaru#ené 
mzdy a $ada dal"ích

odkaz na praktické kalkula#ky pro v'po#et d%chod%, 
náhrady mzdy apod.

 Na hlavní stránce Mzdové praxe je v #ervené horní li"t! odkaz Vzory a tabulky. Ten vede na rozcestník,  
 kde zvolíte Tabulky nebo si rovnou vyberete kalkula#ku, kterou hledáte.

 Dostupné bez registrace.

 Podrobné informace o po$ádan'ch akcích naleznete p$ímo na stránce www.obchod.wkcr.cz/seminare   
 nebo na Mzdové praxi v Kalendá"i událostí.

 Máte zájem o uspo$ádání "kolení na míru? Dejte nám v!d!t.

 PAM IS, PAM MINI, PAM ST, PAM OAO, PAM EXP

 

 PAM OAO, PAM EXP



Moje sekce

Kontakty

na jednotliv'ch zálo&kách si m%&ete zm!nit heslo, 
kontaktní email, p$ihlásit si emailové zpravodajství

Moje sekce se automaticky zobrazuje pouze 
 p$ihlá"en'm u&ivatel%m v horní #ásti stránky. 

 PAM IS, PAM MINI, PAM ST, PAM OAO, PAM EXP

Kalendá& událostí

v%#i orgán%m státní správy

"kolení, konference)

Kalendá" je k dispozici na hlavní stránce Mzdové  

 tní datum si zobrazíte události v tomto dni.

 M%&ete p$ejít i na www.mzdovapraxe.cz/kalendar/ 
 a vyhledat si n!kterou událost nebo akci podle  
 data nebo druhu záznamu.

  Dostupné bez registrace.

Wolters Kluwer $R, a. s
U Nákladového nádra&í 6
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