UKbenefity
Benefitní program pro zaměstnance
Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova usiluje o neustálé zvyšování standardu péče
o své zaměstnance, přičemž mezi dílčí cíle patří v tomto směru
také rozvoj nabídky zaměstnaneckých benefitů. Kromě řady
jiných aktivit se univerzita snaží získat výhody pro své
zaměstnance také na základě partnerství s externími subjekty.
V tomto přehledu bychom Vás chtěli seznámit s organizacemi, jejichž výhody mohou
všichni zaměstnanci univerzity v současné době využívat. Jejich poskytnutí je
zpravidla vázáno na předložení průkazu zaměstnance UK (dále jen „průkaz“).
Podrobnější informace k uvedeným nabídkám, včetně podmínek pro uplatnění
nároku na níže popsané benefity naleznete v příslušné sekci na webu Informačního,
poradenského a sociálního centra UK (http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html). Stránka
prochází pravidelnou aktualizací, tudíž obsahuje vždy nejčerstvější zprávy týkající se
dané oblasti. Pokud chcete mít jistotu, že Vám žádná informace neunikne, můžete
se také na adrese pavel.burianek@ruk.cuni.cz přihlásit k odběru aktualit
vztahujících se k tomuto tématu. Ty jsou každý měsíc zveřejňovány také v
newsletteru IPSC a v newsletteru Klubu Alumni UK, o jejichž odběr můžete rovněž
požádat na http://ipsc.cuni.cz/IPSC-82.html.
V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností či třeba námětů a doporučení týkajících se
zaměstnaneckých benefitů se můžete kdykoliv obrátit na Mgr. Pavla Buriánka
(pavel.burianek@ruk.cuni.cz; tel. 224 494 896).
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Pobyty a cestování
CK ČEDOK
www.cedok.cz
Sleva 13 % na všechny nezlevněné pobytové zájezdy
letadlem (nevztahuje se na zájezdy se slevou last
minute/first minute)
Sleva 300–800 Kč na zájezdy first minute
Sleva 300–500 Kč na zájezdy last minute
Sleva se vztahuje nejen na držitele průkazu, ale i
všechny osoby cestující v jeho doprovodu.

ČESKÉ DRÁHY
www.cd.cz
Sleva 22 % na IN Kartu 25
(zvýhodněná cena 350 Kč, běžná cena 450 Kč)
Sleva 10 % na IN Kartu 50
(zvýhodněná cena 2 690 Kč, běžná cena 2 990 Kč)
Sleva 10 % na IN Kartu 100
(zvýhodněná cena 17 990 Kč, běžná cena 19 990 Kč)

EUROLINES
https://elines.cz/cz/
Sleva 23 % na mezinárodní jízdenky do více než 40
vybraných destinací (platí od 1. 3. do 31. 12. 2017)
Více informací o uvedených akcích, vč. způsobu
uplatnění slevy naleznete na http://bit.ly/UKbenefity.

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE
TURČIANSKE TEPLICE
www.therme.sk
Speciální nabídka na lázeňské pobyty v hotelu Vel’ká
Fatra **** – superior
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Podrobné informace o pobytu jsou k dispozici zde:
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33-version1ponuka_univerzita_karlova_2016.pdf
Uvedené výhody může čerpat držitel průkazu i osoby v
jeho doprovodu.
Bližší informace o lázních naleznete na www.therme.sk

Kultura
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ
www.mestskadivadlaprazska.cz
Sleva 50 % ze vstupného na vstupenky do 1. a 2.
cenové zóny
Sleva se nevztahuje na představení Shirley Valentine,
Pan Kaplan má třídu rád, Vím, že víš, že vím, Proč muži
neposlouchají a ženy neumí číst v mapách, pronájmy a
hostující představení.
Počet zvýhodněných vstupenek na osobu není omezen.
Sleva bude započtena při vyzvednutí vstupenek a jejich
úhradě v pokladně divadla.

DIVADLO POD PALMOVKOU
www.divadlopodpalmovkou.cz
Sleva 20 % ze vstupného na divadelní představení.
Sleva se nevztahuje na představení Králova řeč, FUK!,
Edith a Marlene.
Držitel průkazu má možnost zakoupit dvě zvýhodněné
vstupenky na dané představení.
Slevu je možné uplatnit při zakoupení či vyzvednutí
vstupenek v pokladně divadla po předložení průkazu.
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ŠVANDOVO DIVADLO NA SMÍCHOVĚ
www.svandovodivadlo.cz
Sleva 10 % ze vstupného na všechna představení
souboru Švandova divadla.
Každý měsíc speciální nabídka představení se zvýh.
cenami vstupného (40 % slevy na vstupenky).
Zaslání programu před zahájením předprodeje a
možnost objednat ta nejlepší místa.
Počet zvýhodněných vstupenek na osobu není omezen.
Informace o speciální měsíční nabídce a přednostním
předprodeji na další měsíc jsou zájemcům rozesílány
prostřednictvím mailu – v případě zájmu o jejich odběr
se prosím přihlaste zprávou zaslanou na adresu
pavel.burianek@ruk.cuni.cz.

DIVADLO KAMPA
www.divadlokampa.cz
Možnost zakoupení vstupenky na divadelní představení
za zvýhodněnou studentskou cenu.
Nabídka se vztahuje na akce, u kterých je studentské
vstupné umožněno (informace je vždy uvedena na
webu DK u příslušné akce).
Sleva se vztahuje pouze na držitele průkazu.

DIVADLO ARCHA
www.divadloarcha.cz
Každý měsíc speciální nabídka představení se
zvýhodněnými cenami vstupného (do vyčerpání zásob –
počet zvýhodněných vstupenek omezen).
Informace o speciální měsíční jsou zájemcům
rozesílány prostřednictvím mailu – v případě zájmu o
jejich odběr se prosím přihlaste zprávou zaslanou na
adresu pavel.burianek@ruk.cuni.cz.

DIVADLO V DLOUHÉ
www.divadlovdlouhe.cz
Každý měsíc speciální nabídka představení za
zvýhodněnou cenu.
Kultura
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Informace o speciální měsíční nabídce jsou zájemcům
rozesílány prostřednictvím mailu. V případě zájmu o
jejich odběr se prosím přihlaste zprávou zaslanou na
pavel.burianek@ruk.cuni.cz.

DIVADLO NA JEZERCE
www.divadlonajezerce.cz
Každý měsíc speciální nabídka představení za
zvýhodněnou cenu.
Informace o speciální měsíční nabídce jsou zájemcům
rozesílány prostřednictvím mailu. V případě zájmu o
jejich odběr se prosím přihlaste zprávou zaslanou na
pavel.burianek@ruk.cuni.cz.

DIVADLO NA FIDLOVAČCE
http://www.fidlovacka.cz/
Každý měsíc speciální nabídka představení za
zvýhodněnou cenu.
Informace o speciální měsíční nabídce jsou zájemcům
rozesílány prostřednictvím mailu. V případě zájmu o
jejich odběr se prosím přihlaste zprávou zaslanou na
pavel.burianek@ruk.cuni.cz.

DIVADLO PONEC
http://divadloponec.cz/
Vstupenky na divadelní představení Divadla Ponec za
zvýhodněnou cenu 120 Kč (běžná cena 190 Kč).
Uvedená sleva se nevztahuje na premiéry, pronájmy,
představení Collective Loss of Memory a představení v
rámci festivalu Tanec Praha.
Slevu je možné uplatnit při zakoupení vstupenek v
pokladně divadla po předložení průkazu.
Sleva se vztahuje pouze na držitele průkazu.

DIVADLO HYBERNIA
www.hybernia.eu
Sleva 100 Kč na muzikál Mefisto.

Kultura
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Slevu lze uplatnit při zakoupení vstupenek přes
internet na adrese
http://www.muzikalmefisto.cz/predprodej-vstupenek
(při nákupu je třeba zadat slevový kód MEFSCH95).
Další možností nákupu je kontaktovat přímo obchodní
oddělení divadla (tel. 605 108 326;
vstupenky@hybernia.eu).

MEET FACTORY
www.meetfactory.cz
Možnost zakoupení vstupenky na divadelní představení
za zvýhodněnou studentskou cenu (v současnosti 120
Kč, běžná cena 200 Kč)
Sleva se vztahuje pouze na držitele průkazu.
Slevu je možné uplatnit při zakoupení či vyzvednutí
vstupenek v pokladně divadla.

KINO LUCERNA
www.kinolucerna.cz
Sleva 20 % ze vstupného na všechny běžné 2D
projekce (s výjimkou speciálních, uzavřených a
festivalových).
Držitel průkazu má možnost zakoupit dvě zvýhodněné
vstupenky na danou projekci.
Slevu je možné uplatnit při zakoupení vstupenek v
pokladně kina po předložení průkazu.

PREMIERE CINEMAS
www.premierecinemas.cz
Možnost zakoupení vstupenky na filmové projekce
v multikině Premiere Cinemas Praha Hostivař za
zvýhodněnou studentskou cenu (cca 20% sleva oproti
běžné ceně).
Sleva se vztahuje pouze na držitele průkazu.

Kultura
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Fitness, wellness, beauty
FITNESS KOTVA
www.fitnesskotva.cz
Sleva 10–41 % na poskytované fitness a wellness
služby (dle typu služby), např:
Posilovna 130 Kč / 1 vstup (běžná cena 170 Kč)
Solná jeskyně 100 Kč / 1 vstup (běžná cena 120 Kč)
Sauna – 150 Kč / 1 vstup (běžná cena 180 Kč)
Kompletní nabídka k dispozici na
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html

HIT FITNESS FLÓRA
www.hitfit.cz
Sleva 40 % z jednorázového vstupného do fitness
centra denně od 900 do 1600 hod. (sleva se vztahuje na
všechny poskytované služby s výjimkou relaxačních)

STUDIO FASCINACE
http://www.fascinace-praha.cz/
Sleva ve výši 15 % na všechny poskytované služby.

Volný čas
AQUAPALACE PRAHA
www.aquapalace.cz
Sleva 20 % ze vstupného do Vodního světa a saun v
rámci komplexu Aquapalace Praha v Čestlicích.
Sleva se vztahuje na všechny typy vstupného s
výjimkou vstupného RODINA.
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Uvedená sleva se vztahuje na držitele průkazu i
všechny osoby v jeho doprovodu.
Objednávku zlevněných vstupenek je třeba uskutečnit
prostřednictvím emailu či SMS zprávy zaslané
pověřené kontaktní osobě – bližší info viz
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html

IQLANDIA LIBEREC
www.iqlandia.cz
Sleva 20 % z dospělého vstupného.
Sleva se vztahuje pouze na držitele průkazu.

MUZEUM KARLA ZEMANA
www.muzeumkarlazemana.cz
Sleva 10 % ze vstupného.
Sleva se vztahuje na držitele průkazu i všechny osoby v
jeho doprovodu.

FK DUKLA PRAHA
www.fkdukla.cz
Možnost zakoupení vstupenek na domácí ligová utkání
za zvýhodněnou cenu 50 Kč (běžná cena 150 Kč).
Zvýhodněná cena vstupenky platí do domácích sektorů
a bude poskytnuta po předložení platného průkazu při
nákupu na hlavních pokladnách stadionu.
Držitel průkazu má možnost zakoupit až tři zvýhodněné
vstupenky na dané utkání.

LOBKOWICZKÝ PALÁC A ZÁMEK
NELAHOZEVES
www.lobkowicz.com
Vstup do Muzea Lobkowiczkých sbírek za zvýhodněnou
cenu 150 Kč/osoba (standardní cena 275 Kč).
Sleva ve výši 15 % na koncerty klasické hudby
pořádané v Lobkowiczkém paláci (sleva se vztahuje na
sedadla I. a II. kategorie).

Volný čas
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Vstup na prohlídku zámku Nelahozeves s českým
výkladem za zvýhodněnou cenu 90 Kč/osoba
(standardní cena 110 Kč).
Uvedené slevy se nevztahují na zlevněné vstupné a
nelze je kombinovat s dalšími slevami.

ZÁPADOČESKÁ GALERIE V PLZNI
www.zpc-galerie.cz
Sleva ve výši 50 % ze vstupného.
Sleva se vztahuje na držitele příslušného univerzitního
průkazu i všechny osoby v jeho doprovodu.

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX
http://www.dox.cz
Sleva ve výši 20 % ze vstupného.
Sleva se vztahuje pouze na držitele průkazu.

Ostatní služby
VODAFONE
www.vodafone.cz
Speciální zvýhodněný program pro zaměstnance UK
(více informací na http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html)

MAFRA
http://www.mafra.cz/
Zvýhodněná nabídka předplatného vydávaných
tištěných titulů (MF Dnes, Lidové noviny, TÉMA).
Jedná se o slevu 25 % oproti ceně na stánku a slevu ve
výši 7-18 % (dle titulu a typu předplatného) oproti
běžné ceně předplatného.

Ostatní služby
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Portál obsahující veškeré informace o nabídce a skrze
který lze učinit objednávku naleznete na
www.mafra.cz/uk.

JAZYKOVÁ ŠKOLA JIPKA
www.jipka.cz
Sleva 10 % na skupinové kurzy, minikurzy (kurzy na
míru pro 3–5 studentů, kteří se navzájem znají) a
překladatelské služby.
Dvakrát ročně speciální akce (vždy na začátku
semestru) – vybrané skupinové kurzy za 2000 Kč
(běžná cena 3400–4300 Kč)
Informace o speciální zvýhodněné nabídce jsou
pravidelně zveřejňovány mj. na webu IPSC, v
newsletteru IPSC či rozesílány ke zveřejnění
kontaktním osobám na fakulty.
Pokud nechcete, aby Vám nabídka unikla, přihlaste se
k odběru informací mailem zaslaným na adresu
pavel.burianek@ruk.cuni.cz.

TOM’S BURGER
www.tomsburger.cz
Sleva na konzumaci v restauracích Tom’s Burger
(provozovny Hybernská 26, Praha 1 a Anny Letenské
16, Praha 2) ve výši 10 % z celkové útraty + dalších
10 % v případě stažení mobilní aplikace Tom’s Burger.
Na již zlevněné jídlo se sleva nevztahuje (polední menu
a jiné slevové akce).

HOSTINEC U SUPA
www.restauraceusupa.cz
Sleva 20 % na polední menu.
Sleva 10 % na nabídku z běžného jídelního lístku.

HERVIS SPORTS
Sleva 15 % na nákup zboží v kamenných prodejnách.
Sleva se nevztahuje na zboží s označením „1. cena“,
kamery GoPro a jízdní kola.
Ostatní služby
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Slevu nelze kombinovat s jinými slevovými akcemi a
kupóny.

AZ SPORT
www.azsport.cz
Sleva 10 % na nákup zboží v kamenné prodejně v
Lidické ul. (Lidická 7, Praha 5).
Slevu nelze kombinovat s jinými slevovými akcemi a
kupóny.

RYOR
http://www.ryor.cz
Sleva ve výši 10 % na nákup zboží ve značkových
prodejnách a na e-shopu české kosmetické společnosti
Ryor.
Pro uplatnění slevy při nákupu v e-shopu je třeba na
obrazovce "Shrnutí objednávky" zadat do poznámky
text UK2017.Sleva bude odečtena dodatečně při
zpracování objednávky prodejcem.

Ostatní služby
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Zpracovalo:
Informační, poradenské a sociální centrum
Univerzita Karlova
ipsc@ruk.cuni.cz

Aktuální ke dni 7. 4. 2017

