
VŠECHNY 
STRAVENKY 

NA JEDNÉ KARTĚ

01
eStravenka je moderní karta vydávaná ve spolupráci s Mastercard. Jejím 
využíváním společně s námi pečujte o životní prostředí. Přináší moderní, 
bezpečné, praktické, rychlé, ekologické a administrativně nenáročné řešení 
na bázi stravenek. Karta vám vydrží pět let a umožní vám platit jak kontaktně, 
tak i bezkontaktně až do výše denního limitu 800 Kč.

02
Zaměstnavatel nabíjí pouze kredity, které jsou připsány na karty zaměstnanců. 
eStravenkové karty jsou personalizované, spravovat je můžete on-line či 
v aplikaci a přivezeme vám je přímo do firmy.

03
Zaměstnanec si může v počítači nebo v mobilní aplikaci hlídat svůj zůstatek 
a transakce, vyhledávat provozovny a nebo si také zažádat o provozovnu 
na přání. Nově má možnost platby s Apple Pay a Google Pay.
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 Snadná administrace: Méně administrace, širší uplatnění 
a ekologické chování bez navýšení nákladů.

 Navýšení příjmu zaměstnance: Příspěvek na stravenky 
od zaměstnavatele zvýší zaměstnanci čistý roční příjem, 
což znamená, že z něj není hrazeno sociální a zdravotní 
pojištění.

 Přesné platby: eStravenkou zaplatíte přesně tolik, kolik 
potřebujete. Již není potřeba dorovnávat stravenky penězi.

eStravenka



VOLEJTE NEBO NAPIŠTE

Up Česká republika s. r. o.

 +420 241 043 111

 obchod@upcz.cz

KDE NÁS NAJDETE

 Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4

 www.eStravenka.cz

 www.upcz.cz

PŘÍKLAD ÚSPORY PRO ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE

Potěšení 
každý den

Svým zaměstnancům můžete přilepšit penězi – navýšit plat anebo jim dáte eStravenky. Podívejte se na příkladu, která 
z těchto dvou možností vyjde výhodněji.

SROVNEJTE DVĚ VARIANTY zvýšení platu/měsíc 
pro 50 zaměstnanců

21 stravenek/měsíc 
po 131 Kč

Zaměstnavatel za měsíc zaplatí: 75 653 Kč 75 653 Kč

Zaměstnavatel za měsíc odvede na pojistném: 25 722 Kč 0 Kč

Zaměstnavatel zaplatí za měsíc celkem: 101 374 Kč 75 653 Kč

Zaměstnavatel za rok uspoří: 0 Kč 308 662 Kč

Roční příjem zaměstnance se zvýší o: 12 510 Kč 18 157 Kč

Výpočet je nastaven na 55% podíl zaměstnavatele na hodnotě stravenky a předpokládá 21 pracovních dní v měsíci. 

SPOČÍTEJTE SI  
SVOJI SLEVU NA DANI

PODÍVEJTE SE NA VIDEO O TOM, 
CO ESTRAVENKA UMÍ

CHCETE VĚDĚT, JAK JE TO 
S LEGISLATIVOU ESTRAVENKY?

CHCETE VĚDÉT VÍC? PŘEJDĚTE DO ON-LINE

JAK PROBĚHNE ZAVEDENÍ ESTRAVENKY

Objednám karty
Do aplikace Můj Up 
si hromadně nahraji 
seznam všech svých 

zaměstnanců.
Dostanu dvě obálky
Každý zaměstnanec 

nalezne v první 
obálce přihlašovací 

údaje do Můj Up 
a v druhé svoji kartu.

Vyzvednu si PIN
Vyzvednutím PIN 

v aplikaci Můj Up se 
karta zaměstnanci 

automaticky aktivuje.
Objednám kredity
V aplikaci Můj Up 
objednám kredity, 

které se připíší 
zaměstnancům 

na karty druhý den.

Vše pod kontrolou
V aplikaci Můj Up 

spravuji objednávky, 
seznam zaměstnanců 

a kontroluji faktury.


