
Multisport karta

Compiled 18.5.2023 14:28:35 by Document Globe ®   1

Aktuálně:
  SUPER LETNÍ AKTIVITY

Milé kolegyně, milí kolegové,
rádi bychom vám představili nový online objednávkový systém My MultiSport, díky kterému si můžete již od 16. 3. 2022
objednat a spravovat své karty MultiSport rychle a přehledně na   https://my.multisport.cz .

  Přejít na MyMultiSport

V My MultiSport se můžete také těšit na hodnotné odměny, přístup k lekcím online cvičení a tematickým článkům.
  Multisportku již mám
  Ještě nemám svou Multisportku
  Nemám přidělenou firemní e-mailovou adresu
  Důležité informace
  Ceny multisport karet
  Pracovníci zajišťující správu karet MultiSport

Multisportku již mám
I přesto, že již máte svou multisportku, nezapomeňte se zaregistrovat, ať vám nic neuteče.

Jak se zaregistrovat do My MultiSport?

1. Jděte na   my.multisport.cz .
2. Zaregistrujte se pomocí čísla své karty.
3. Zadejte své heslo.
4. Dokončete registraci.
5. Užijte si pohyb a relax, který vám karta nabízí!

Ještě nemám svou Multisportku
Jak se zaregistrovat do My MultiSport?

1. Jděte na   my.multisport.cz .
2. Zaregistrujte se pomocí firemní e-mailové adresy
3. Aktivujte si účet pomocí aktivačního e-mailu, který vám přijde do schránky.

https://my.multisport.cz
https://my.multisport.cz/
https://my.multisport.cz
https://my.multisport.cz
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4. Objednejte si kartu MultiSport a vždy od 25.dne v měsíci bude k vyzvednutí na UK POINT, Infodesk, Celetná 13,
Praha 1   (provozní doba) , v případě Lékařské fakulty v Plzni k vyzvednutí na personálním oddělení fakulty.

5. Užijte si pohyb a relax, který vám karta nabízí!

Nemám přidělenou firemní e-mailovou adresu
• V tomto případě se musíte přihlásit prostřednictvím osoby, která je na Vaší fakultě pověřena správou karet MultiSport.

Aktuální seznam kontaktů viz níže.
• Pro nově objednané karty vyplňte 2× Dohodu o srážce ze mzdy příslušné fakulty a odevzdejte ji osobě pověřené

správou karet. Dohodu najdete přímo v My MultiSport v záložce Dokumenty.
• Karty objednávejte a spravujte vždy do 15. dne v měsíci. Změny provedené v systému po tomto datu budou

zpracovány až na následující měsíc.

Důležité informace
• MultiSport karta je určena pro zaměstnance Rektorátu, Nakladatelství Karolinum, Kolejí a menz, Správy budov a

zařízení, 3. LF, FSV, FHS, FF, KTF, PrF, PřF, PedF, HTF, MFF, ÚJOP, Lékařská fakulta Plzeň, FaF (v případě zájmu
se mohou přihlásit další fakulty).

• Multisport kartu si mohou prostřednictvím UK objednat zaměstnanci s úvazkem 0,5 a vyšším (nelze s úvazkem pod
0,5 ani DPP a DPČ).

• Paušální částka je zaměstnancům srážena měsíčně ze mzdy.
• V případě dotazů či nejasností se obraťte na osobu pověřenou správou karet, seznam dle fakult níže nebo na

koordinátorku činností ohledně Multisport karet Janu Sikorovou –   jana.sikorova@ruk.cuni.cz

Ceny multisport karet od 1.1.2023
Zaměstnanecká karta: 790 Kč / měsíc
Doprovodná karta: 1200 Kč / měsíc
Dětská karta: 500 Kč / měsíc

Každý zaměstnanec, který má aktivní zaměstnaneckou kartu MultiSport, si k ní může objednat 1 doprovodnou kartu pro
dospělou osobu a až 3 dětské, pro děti do 15ti let.

Pracovníci zajišťující správu karet MultiSport
Husitská teologická fakulta
Navrátil Jiří
  jiri.navratil@htf.cuni.cz

Rektorát
Radka Kamenická
  radka.kamenicka@ruk.cuni.cz

3. lékařská fakulta
Mgr. Jaromír Chlapec
  jaromir.chlapec@lf3.cuni.cz

Lékařská fakulta v Plzni
Petra Vakešová
  petra.vakesova@lfp.cuni.cz
Lenka Hradecká
  lenka.hradecka@lfp.cuni.cz

Koleje a menzy
Šárka Dostálová
  sarka.dostalova@kam.cuni.cz

Pedagogická fakulta
Daňková Alena
  alena.dankova@pedf.cuni.cz

Právnická fakulta
Markéta Drubová
  drubovam@prf.cuni.cz

Přírodovědecká fakulta
Ing. Monika Vernerová
  monika.vernerova@natur.cuni.cz

Ústav jazykové a odborné přípravy (ÚJOP)
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Bc. Eva Kociánová
  eva.kocianova@ujop.cuni.cz

Matematicko-fyzikální fakulta
Katarína Brettschneiderová
  brett@dekanat.mff.cuni.cz

Nakladatelství Karolinum
Kateřina Hejnová
  katerina.hejnova@ruk.cuni.cz

Správa budov a zařízení
Dana Bečvářová
  dana.becvarova@ruk.cuni.cz

Katolická teologická fakulta
Ing. Eva Procházková
  prochazkova@ktf.cuni.cz

Filozofická fakulta
Zuzana Pálková
  zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Fakulta sociálních věd
Petra Musilova
  petra.musilova@fsv.cuni.cz

Fakulta humanitních studií
Mgr. Lenka Korčáková
  lenka.korcakova@fhs.cuni.cz

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Zuzana Hemerková
  hemerkoz@faf.cuni.cz
Lenka Cermanová
  cermanol@faf.cuni.cz

Centrum Krystal
Eva Ječná
  jecna@krystal.cuni.cz
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