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3. LF UK se v květnu 2022 připojila k benefitnímu programu MULTISPORT. Program je určen pro zaměstnance, kteří
mají úvazek u 3. LF UK alespoň 0.5 (POZOR! Nesmí jít o „složené“ úvazky, ani o DDP a DPČ).

Návod pro připojení k programu
• Pro My MultiSport je jednotný odkaz pro přihlášení:   https://my.multisport.cz/

• Na   https://my.multisport.cz/verificationtoken  zaměstnanec zadá do kolonky fakultní e-mail a systém zaměstnance
pustí do registrace. V případě zadání e-mailové adresy dorazí zaměstnanci potvrzovací e-mail, kde klikne na tlačítko
„Aktivovat účet“ a bude přesměrován do registračního formuláře.

• Zaměstnanec následně vyplní registrační formulář, kde zadá své jméno a příjmení, fakultní e-mail, heslo (které
musí obsahovat minimálně 8 znaků, 1 velké a malé písmeno, 1 speciální znak – tečka není speciálním znakem),
ID zaměstnance (osobní číslo), nákladové středisko vybere ze seznamu 3. lékařskou fakultu a doručovací adresu
(Univerzita Karlova - rektorát Celetná 13, UK Point, 110 00 Praha 1) kam bude doručena vyrobená karta, kde si ji
zaměstnanec vyzvedne.

• Po vyplnění a odsouhlasení všech údajů bude registrace dokončena a bude přesměrován rovnou do objednávky
nové karty. Po dokončení objednávky zaměstnanec ve svém účtu v dokumentech pod 3. lékařskou fakultou stáhne
příslušnou dohodu o srážkách ze mzdy podle objednané karty

• Dohoda o srážkách ze mzdy - zaměstnanecká karta
• Dohoda o srážkách ze mzdy - doprovodná karta
• Dohoda o srážkách ze mzdy - dětská karta

kterou vytiskne (3x), doplní údaje, podepíše a podepsanou doručí do dvou dnů do oddělení personálního a
mzdového, které následně zajistí podpis tajemnice. Bez podepsané dohody nebude karta fakultou potvrzena
a objednána.

Nové karty si budou zaměstnanci objednávat do 15. v měsíci na měsíc následující. Poprvé bude možné
objednávat od 1. 6. 2022 s platností karty od července 2022.

Ceny MultiSport karet
• Zaměstnanecká karta: 790 Kč / měsíc
• Doprovodná karta: 1200 Kč / měsíc

https://my.multisport.cz/
https://my.multisport.cz/verificationtoken
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• 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.

Návod na My MultiSport ke stažení
  My MultiSport - manuál pro uživatele
S radostným pozdravem „Sportu zdar“

Prof. MUDr. Hana Malíková, PhD
Proděkanka pro akreditace a pro kariérní a sociální otázky


