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V …………………, dne ....................

Žádost zaměstnance o zařazení do Programu MultiSport

Žádám, abych byl/a zařazen/a do programu MultiSport provozovaného pro zaměstnavatele Univerzita
Karlova, IČO: 00216208, se sídlem Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha 1 a spojeného s vydáním karty
MULTISPORT.
S ohledem na pravidla čerpání benefitu spojeného s programem Multisport se tímto zaměstnanec a
zaměstnavatel dohodli, že za účelem úhrady plateb za využívání karty MULTISPORT budou
zaměstnanci prováděny zaměstnavatelem srážky z jeho mzdy dopředu za měsíc, za který bude karta
MULTISPORT využívána. Konkrétní částka a další detaily srážky budou řešeny samostatným
dokumentem Dohoda o srážkách ze mzdy.
Mám také zájem /nemám zájem/* financovat Kartu MultiSport určenou
pro………………………………………….............… (dospělá doprovodná osoba)
Za využívání karty MULTISPORT touto doprovodnou osobou, budou zaměstnanci prováděny
zaměstnavatelem srážky ze mzdy formou měsíčních srážek z jeho mzdy dopředu za měsíc, za který
bude karta MULTISPORT využívána. Konkrétní částka a další detaily srážky budou řešeny
samostatným dokumentem Dohoda o srážkách ze mzdy.
Tímto potvrzuji, že mnou přihlášená doprovodná osoba je osobou blízkou ve smyslu definice
obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, přičemž za
doprovodnou osobu se považuje i druh/ družka.
Mám také zájem /nemám zájem/* financovat Kartu MultiSport pro své děti:
pro………………………………………….............… (jméno příjmení, měsíc a rok narození dítěte do 15 let)
pro………………………………………….............… (jméno příjmení, měsíc a rok narození dítěte do 15 let)
pro………………………………………….............… (jméno příjmení, měsíc a rok narození dítěte do 15 let)
Za využívání karty MULTISPORT výše uvedenému dítěti či dětem, budou zaměstnanci prováděny
zaměstnavatelem srážky ze mzdy za každou takovou dětskou kartu do 15 let věku formou měsíčních
srážek z jeho mzdy dopředu za měsíc, za který bude taková karta MULTISPORT využívána. Konkrétní
částka a další detaily srážky budou řešeny samostatným dokumentem Dohoda o srážkách ze mzdy.
Zaměstnavatel a zaměstnanec berou na vědomí, že v žádném měsíci nesmí srážky ze mzdy činit více,
než by činily při provádění výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního
řádu, v platném znění.
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Zaměstnanec níže uvedeným podpisem současně potvrzuje, že si přečetl/a ustanovení a podmínky
spojené s kartou k Programu Multisport a zavazuje se tímto k jejich dodržování. Zaměstnanec se dále
zavazuje seznámit s podmínkami využívání karty MULTISPORT a s těmito podmínkami i výše
uvedenou doprovodnou osobu a jeho děti.
Prohlašuji, že karta MultiSport je vlastnictvím společnosti MultiSport Benefit s.r.o. a zavazuji se
kartu/karty* v případě svého vystoupení z Programu kartu znehodnotit.

………………………………………..

Datum a podpis zaměstnance

Příloha: souhlas se zpracováním osobních údajů
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