
NA DOVOLENOU, 
DO KINA, DIVADLA 
ČI AQUAPARKU?

JE TO JENOM 
NA VÁS.

01
Unišek+ vám doporučíme v případě, že byste rádi viděli své zaměstnance 
bavit se v kině, divadle, řádit ve sportovním centru či s dětmi v aquaparku. 
Anebo v poslední době dostáváte častěji dotazy na příspěvek na dovolenou, 
masáže, lázně, vitamíny či očkování? Z praxe víme, že příspěvek 
od zaměstnavatele na knihu, ať už sobě nebo dětem, určitě udělá radost.

02
Unišek+ je univerzální poukázka určena všem, kteří chtějí svým zaměstnancům 
poskytnout co nejširší paletu zaměstnaneckých benefitů. 

03
Zaměstnanec si volnočasové aktivity vybere sám. Benefitní poukázka platí 
až 26 měsíců.
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 Široké použití: Unišek+ lze využít jako příspěvek 
na dovolenou, nákup v lékárně, nákup knih, na kulturu, 
sport nebo vzdělávání.

 Daňově výhodný: Unišek+ nepodléhá u zaměstnance 
zdanění. Nevztahují se na něj odvody na sociální a zdravotní 
pojištění až do výše 20 000 Kč ročně na zaměstnance.

 Široká síť provozoven: Unišek+ přijímá více než 
13 000 provozoven v ČR.

Unišek+



VOLEJTE NEBO NAPIŠTE

Up Česká republika s. r. o.
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KDE NÁS NAJDETE
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 140 00 Praha 4

 www.upcz.cz

PŘÍKLAD ÚSPORY PRO ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE

Potěšení 
každý den

JAK TO CELÉ FUNGUJE?

Objednám 
poukázky

V aplikaci Up si 
objednám mnou 

vybrané poukázky. 
Můžou být i na jméno 

zaměstnance.

Vyrobeno  
do dvou dnů

Vaši objednávku 
zpracujeme 

a vyrobíme u nás 
v ČR do dvou 

pracovních dnů.

Přijde mi e-mail
Potvrdíme vám, 
že objednávka je 

na cestě a odešleme 
číslo zásilky pro 

sledování on-line.

Dostanu balíček
Objednané poukázky 
doručí Česká pošta 
na vámi zvolenou 

doručovací adresu.

Jsem v pohodě
Zaměstnanci si 

užívají všech výhod 
poukázek Up ČR.

Svým zaměstnancům můžete přilepšit penězi – navýšit plat anebo jim dáte benefity od nás.
Spočítejte si, která z těchto dvou možností vyjde lépe.

SROVNEJTE DVĚ VARIANTY odměna k platu 
20 000 Kč

Unišek+ 
20 000 Kč

Zaměstnavatel zaplatí: 26 800 Kč 23 800 Kč

Zaměstnanec dostane: 13 780 Kč 20 000 Kč

Zaměstnavatel uspoří: 0 Kč 3 000 Kč

Zaměstnanec dostane navíc: 0 Kč 6 220 Kč

Výpočet je nastaven na příspěvek v hodnotě 20 000 Kč.

SPOČÍTEJTE SI  
SVOJI SLEVU NA DANI

PODÍVEJTE SE NA VIDEO O TOM, 
CO UNIŠEK+ UMÍ

CHCETE VĚDĚT, JAK JE TO 
S LEGISLATIVOU UNIŠEK+?

CHCETE VĚDĚT VÍC? PŘEJDĚTE DO ON-LINE
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