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Mzdy pro lidi

Odborný portál pro mzdy a personalistiku

Spolehlivý obsah, šikovné nástroje.
Oblíbená služba Mzdová pohotovost a nejlepší cena na trhu.
Přehled legislativy, odborné články, příklady z praxe, vzory smluv, formuláře, interní
směrnice, komentáře a videoškolení z oblasti mezd a personalistiky.
Určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům.
Pro jaké pracovní oblasti Mzdy pro lidi doporučujeme? Mzdové účetnictví, sociální pojištění,
zdravotní pojištění a pracovní právo.

Mzdy pro lidi je vhodné kombinovat s produktem Daně pro lidi.
Pokud byste rádi dostávali přehled daňových novinek e-mailem, zůstaňte s námi v kontaktu:
odebírat novinky.
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Mzdová TV Důvodová zpráva
 

 

Odborná služba poskytována ZÁKAZNÍKŮM S
PŘEDPLACENÝM PŘÍSTUPEM.

Online chat
Naše odbornice JUDr. Eva Dandová odpovídá na mzdové otázky prostřednictvím online chatu. Po
přihlášení se zobrazí chatovací okno v pravém dolním rohu Vaší obrazovky.

Na Vaše otázky zodpovídá:

JUDr. Eva Dandová

Pondělí: 9:00 hod.-12:00 hod. JUDr. Eva Dandová

 

Online rozhovor
Odpovědi prostřednictvím online rozhovoru poskytujeme na aktuální, předem ohlášené téma.
Vyhlášené téma online rozhovorů najdete vždy na portálu v sekci Aktuality a zároveň Vás předem
informujeme také e-mailem.

Otázky zadáváte prostřednictvím formuláře, který je v daném termínu přístupný přímo v článku, ve
kterém rozhovor probíhá. Poradce odpovídá na Vaše otázky přímo v průběhu online rozhovoru a
následně odpoví i dodatečně na všechny otázky, které byly v tomto čase přijaté prostřednictvím
formuláře.

Poznámka: Všechny formy Mzdové pohotovosti (chat, online rozhovor, e-mail) mohou využívat jen
registrovaní uživatelé portálu www.daneprolidi.cz/www.mzdyprolidi.cz.

 

E-mail
Informace v rámci Mzdové pohotovosti jsou poskytované odborníky z ekonomické oblasti na základě
informací od uživatele, přičemž mají jen poradní charakter.

Odpověď zasíláme do 14 dní na Vaši e-mailovou adresu.

Poznámka: Každý uživatel může požadovat zodpovězení maximálně 12 otázek za kalendářní rok, z
toho maximálně 2 otázky za měsíc. Uživatel je povinen formulovat otázky jednoznačně, přesně a
srozumitelně a musí se jednat pouze o otázky z oblasti mezd. V případě otázek, které svým charakterem
nespadají do oblasti mezd a personalistiky, si poskytovatel vyhrazuje právo otázku nezodpovědět.
Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo neodpovídat na otázky, které svojí náročností a nepřiměřeným
rozsahem nespadají do obecného poradenství.

Archiv online rozhovorů
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https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/tv/baliky/mzdovy_balik
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/duvodova-zprava/baliky/mzdovy_balik
https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/autor/judr-eva-dandova
http://www.daneprolidi.cz/www.mzdyprolidi.cz
https://www.daneprolidi.cz/list/online-rozhovor.htm


 

Nemáte zakoupený produkt Mzdy pro lidi?
Roční přístup si můžete objednat zde:

Kompletní přehled obsahu produktů, služeb a funkcí najdete v části O PORTÁLU.
 

 

 

Vaše mzdové a personální otázky můžete napsat na e-mail: listarna@mzdyprolidi.cz

 

 
 
 

Poznámky pod čarou:
Poradce podnikatele, spol. s r. o. © 2010-2023,

všechna práva vyhrazena

Objednat roční přístup
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