
Vítejte v Cafeteria 
mojeBenefity od Sodexo
Rádi bychom vám pomohli s pRvními kRoky,  
jak vybRat vaše benefity.

Co v Cafeteria můžete
VyBrat Si z nabídky tisíců benefitů různých oblastí  
z celé České republiky. 

NakupoVat za prostředky – body poskytnuté vaším 
zaměstnavatelem jako v běžném internetovém obchodě.

uSpořit za nákupy díky daňově optimalizovaným benefitům. 

oBjedNat odkudkoliv a kdykoliv – stačí se jen připojit 
k internetu z  počítače, tabletu nebo chytrého telefonu.

S Cafeteria zíSkáVáte VíC

díky daňové optimalizaci benefitů šetříte s každým 
nákupem, proto můžete z cafeteria vyzkoušet mnohem 
víc. přečtěte si více v kapitole daňová výhodnost. 



přihlášení do Cafeteria
Co potřeBujete k příStupu
 Uživatelské jméno (obvykle pracovní emailová adresa) 
 heslo
 připojení k inteRnetU

Jak se přihlásit

tip přistupujete poprvé a nemáte ještě své heslo? vytvořte 
si ho sami na vstupní stránce vaší cafeteria. stejně 
postupujte i v případě, pokud jste své heslo zapomněli.

mĚjte přístUp ke 
SVÝM BeNefitŮM 
odkUdkoli a kdykoli

1 navštivte adresu  
www.mojebenefity.cz 2 Zadejte přihlašovací údaje  

a přihlaste se



Co můžete  
v Cafeteria objednat  
v katalogU naleZnete tisíce benefitů Z mnoha  
oblastí po celé České RepUblice.  

vyberte a objednejte si ten, který vás bude opravdu bavit.  
a když bude daňově výhodný, tím lépe – bude vás stát méně 
a můžete zkusit ještě něco jiného.

V Cafeteria Si Vždy VyBerete
ať již plánujete dopředu nebo se rozhodujete na poslední chvíli.

nákUpy ZdRaví Zážitky kRása

spoRt kUltURa cestování vZdĚlávání

tip nevybrali jste si z katalogu nic konkrétního? 
objednejte si některou z poukázek sodexo, které váš 
výběr rozšíří o dalších více než deset tisíc možností.



jak v Cafeteria objednat
objednat si benefit Z cafeteRia je snadné,  
staČí tři jednodUché kRoky

než si obJednáte
V popiSu BeNefitu Najdete dŮležité iNforMaCe

 jak benefit čerpat.
 Zda je daňově výhodný.
 kolik vás bude stát.
 jak jej objednat.

cenu některých typů benefitů si můžete zvolit sami  
– přesně podle vaší potřeby.

S Cafeteria MŮžete platit také oNliNe

s cafeteria snadno zaplatíte online třeba za vstupenky 
do kina, nebo nákup v lékárně.

1 vybrat si benefit 
z katalogu 2 vložit jej  

do košíku 3 potvrdit  
košík



Čím v Cafeteria zaplatíte 
v cafeteRia neplatíte penĚZi. Za objednané benefity 
Zaplatíte body. v bodech je také Uvedena cena 
každého benefitU.

Jak získáte body?
  body vám přiděluje váš zaměstnavatel na základě pravidel 
interního programu zaměstnaneckých benefitů.

  extrabody můžete získat k různým příležitostem.  
extra bodu určuje vedení společnosti.

jakou Má Bod hodNotu?

žádné složité přepočítávání – cena benefitu v bodech 
zpravidla odpovídá skutečné ceně v českých korunách. 



jak čerpat  
objednané benefity
infoRmace a pokyny k ČeRpání benefitU najdete 
v popisU benefitU a v emailU potvRZUjícím vaši 
objednávkU.

benefity v cafeteria se liší:
 způsobem, jak benefit čerpat (online, poukázkou, kartou *),
  obdobím, kdy lze benefit čerpat.

základní přehled způsobů  
čerpání v Cafeteria

ihned

online

ihned

kód v sms

dle potřeby

poUkáZka

dle potřeby

kaRta

dle dohody

ovĚření id

kdy

plateBNí  
BráNy

poukázka 
epaSS

poukázka 
Sodexo

expreSNí 
oBjedNáNí

flexi / Multi 
paSS Card

jak

potřeBujete VíCe iNforMaCí? více o jednotlivých 
způsobech čerpání benefitů se dozvíte v dalších 
kapitolách tohoto průvodce.



základní orientace 
v Cafeteria 
vše důležité, co v cafeteRia bĚžnĚ potřebUjete, 
Zjistíte ihned po přihlášení.

podívejte se na důležité funkce a jejich umístění  
ve své cafeteria.

Cafeteria Je bezpečná
přestože cafeteria nepracuje přímo s vašimi penězi, 
přistupujeme k zabezpečení , jako by tomu tak bylo. 
informace o vás a vašich objednávkách jsou dobře chráněny.

hlavní 
nabídka

nápovĚda

katalog 
benefitů

vaše osobní 
konto

váš košík

kdykoliv si nejste jisti některou z důležitých funkcí,  
využijte nápovědu.



typy benefitů v Cafeteria 
abyste mohli vaší cafeteRia Užívat naplno, je důležité 
Znát možnosti ČeRpání a RoZUmĚt jim. 

podívejte se, s jakými typy benefitů se můžete v cafeteria 
setkat a sami se rozhodněte, do kterých benefitů chcete 
investovat své prostředky.

inteRní 
benefity

finanČní 
benefity

platební 
bRána

poUkáZka 
epass

emailové 
objednávky

flexi / mUlti
pass caRd

poUkáZky 
sodexo

benefit 
na přání



epass
epass je elektRonická poUkáZka, kteRoU můžete 
Zaplatit Za konkRétní slUžby U vybRaného paRtneRa. 
navíc beZ obav, že paRtneR epass odmítne přijmoUt 
nebo vám na nĚj nevRátí ZpĚt.  

Měli BySte Vědět

  platí pouze u partnera, pro kterého byl vydán.
  má omezenou dobu platnosti, kterou však víte vždy dopředu.
  má přesně stanovenou hodnotu, nebo si ji v celé řadě 
případů můžete sami zvolit.

  k jeho využití stačí znát jednorázový kód, který vždy 
obdržíte emailem. kód si také můžete nechat poslat sms 
zprávou nebo ho stáhnout jako pdf voucher v cafeteria.

Jak na to

z katalogu si vyberte partnera, který přijímá epass.

Zkontrolujte nebo nastavte vlastní hodnotu  
poukázky epass.

Vložte epass do košíku.

dokončete objednávku.

předložte kód epass u partnera v okamžiku  
čerpání benefitu.

partner kód epass ověří a poskytne odpovídající 
objednané služby.



zaplaťte svými body 
ve vybraném eshopu 
cafeteRia sloUží jako platební bRána, pRoto své 
body Z můžete vyUžít také pRo platbU Za objednávky 
ve vybRaných inteRnetových obchodech, např. 
vstUpenky do kina, Zboží Z lékáRny nebo Zážitky.

Jak na to

Vytvořte objednávku ve vybraném internetovém obchodě.

v okamžiku, kdy volíte způsob platby, zvolte  
možnost zaplatit přes Cafeteria mojeBenefity. * 

internetový obchod vás přesměruje do cafeteria.

přihlaste se, zkontrolujte návrh platby za objednávku  
a potvrďte jej.

Budete přesměrováni zpět do internetového obchodu. 
vaše objednávka bude již zaplacená.

kde Mohu platit příMo z Cafeteria? kompletní 
přehled internetových obchodů, ve kterých zaplatíte 
přímo z cafeteria, najdete v katalogu benefitů.

*  konkrétní označení se může u jednotlivých partnerů lišit.



flexi pass Card *
flexi pass caRd je platební kaRta, se kteRoU můžete 
platit Za slUžby a Zboží U vybRaných paRtneRů.  
kaRtU si můžete objednat přímo ve své cafeteRii.

Jak obJednat kartu

objednejte si z katalogu flexi pass caRd stejně,  
jako jiné benefity.

karta vám bude doručena poštou ve smluveném čase.

po jejím doručení proveďte aktivaci karty.  
řiďte se pokyny v dopise s kartou.

jak použíVat kartu 

  první platbu kartou proveďte kontaktním způsobem. 
dojde k aktivaci karty a nastavení vašeho pin ke kartě 
(4-místného). piN si volíte sami při první transakci.

  samotná platba kartou probíhá stejně, jako u běžných 
platebních karet.

  karta je propojena s vaším osobním účtem v Cafeterii.  
platit s ní můžete až do výše jeho zůstatku.

  stejně jako běžná platební karta i flexi pass caRd umožňuje 
bezkontaktní platby bez nutnosti zadávat pin. v případě 
ztráty nebo odcizení ji proto nezapomeňte co nejdříve 
zablokovat. blokaci karty můžete provést přímo v cafeterii 
nebo prostřednictvím infolinky.



kde platit kartou

ztratili jSte kartu NeBo VáM Byla odCizeNa? 
zaBlokujte ji!
1.  volejte telefonní číslo +420 233 113 435.
2.  s operátorem provedete blokaci vaší karty.
3.  po dokončení hovoru bude karta zablokována. později 

můžete kartu opět odblokovat nebo si prostřednictvím 
cafeteria zažádat o novou.

s kartou flexi pass caRd máte u sebe celé vaše konto  
v cafeterii. stačí jen, aby partner akceptoval kartu flexi 
pass caRd.
aktuální seznam partnerů, u kterých s kartou flexi 
pass caRd zaplatíte, najdete vždy na www.mujpass.cz.

*  tento typ benefitu nemusí být ve vaší společnosti dostupný.  
aktuální seznam benefitů najdete vždy ve svém katalogu.



Multi pass Card *
mUlti pass caRd je kaRta, na kteRé můžete mít obĚ 
platební kaRty od sodexo pohRomadĚ. nemUsíte tak 
seboU nosit dvĚ kaRty nebo mít obavU, Zda máte U sebe 
ZRovna tU spRávnoU. kaRtU si můžete objednat přímo 
ve své cafeteRii.

Jak obJednat kartu

objednejte si z katalogu multi pass caRd stejně,  
jako jiné benefity.

karta vám bude doručena poštou ve smluveném čase.

po jejím doručení proveďte aktivaci karty.  
řiďte se pokyny v dopise s kartou.

jak použíVat kartu 

  při první platbě kartou dojde k její aktivaci a nastavení 
vašeho pin ke kartě (4-místného). piN si volíte sami při 
první transakci.

  samotná platba kartou probíhá stejně, jako u běžných 
platebních karet.

  kartou multi pass caRd zaplatíte za volnočasové  
aktivity i stravování. platba je automaticky stržena  
ze správného účtu.

  karta je propojena s vaším osobním účtem v Cafeterii.  
platit s ní můžete až do výše jeho zůstatku.

  Z účtu v cafeterii lze kartou multi pass caRd hradit pouze 
volnočasové aktivity.



kde platit kartou

ztratili jSte kartu NeBo VáM Byla odCizeNa? 
zaBlokujte ji!
1.  volejte telefonní číslo +420 233 113 435.
2.  s operátorem provedete blokaci vaší karty.
3.  po dokončení hovoru bude karta zablokována. později 

můžete kartu opět odblokovat nebo si prostřednictvím 
cafeteria zažádat o novou.

s kartou multi pass caRd máte u sebe celé vaše konto  
v cafeterii. stačí jen, aby partner akceptoval kartu multi 
pass caRd.
aktuální seznam partnerů, u kterých s kartou multi 
pass caRd zaplatíte, najdete vždy na www.mujpass.cz.

*  tento typ benefitu nemusí být ve vaší společnosti dostupný.  
aktuální seznam benefitů najdete vždy ve svém katalogu.

  stejně jako běžná platební karta i multi pass caRd umožňuje 
bezkontaktní platby bez nutnosti zadávat pin. v případě 
ztráty nebo odcizení ji proto nezapomeňte co nejdříve 
zablokovat. blokaci karty můžete provést přímo v cafeterii 
nebo prostřednictvím infolinky.



poukázky Sodexo
pokUd dáváte přednost poUkáZkám, objednejte si je přímo  
Z cafeteRia. poUkáZky sodexo jsoU oblíbené pRo svoU 
UniveRZálnost, možnost sdílení s RodinoU a RoZsáhloU 
síť pRovoZoven, ve kteRých je můžete Uplatnit. 

Co Je důležité vědět
  nákup poukázek je potřeba plánovat s určitým předstihem. 
objednávky poukázek jsou vyřizovány v pravidelných 
intervalech – tzv. obdobích výběru. 

  aktuální uzávěrka období výběru je vždy u poukázek 
v katalogu benefitů uvedena. 

  poukázky je možné objednávat s doručením do firmy 
nebo na osobní adresu. s doručením na osobní adresu 
je spojen manipulační poplatek nutný k pojištění zásilky 
a úhradě poštovného a balného.

objednávka delší Čas. úsek doRUČení do fiRmy

hroMadNá oBjedNáVka *

objednávka kRatší Čas. úsek doRUČení domů

iNdiViduálNí oBjedNáVka *

*  tento typ benefitu nemusí být ve vaší společnosti dostupný.  
aktuální seznam benefitů najdete vždy ve svém katalogu.



interní benefity *
v katalogU benefitů najdete také přehled inteRních 
výhod, kteRé vám poskytUjte váš ZamĚstnavatel. 
nĚkteRé Z nich si můžete Z katalogU přímo objednat.

*  tento typ benefitu nemusí být ve vaší společnosti dostupný.  
aktuální seznam benefitů najdete vždy ve svém katalogu.

dovolená navíc

pRacovní  
obleČení

slevy na 
nákUpy



Benefit na přání *
pokUd jste v nabídce cafeteRie nenašli paRtneRa, 
kteRý nabíZí slUžby, o kteRé máte Zájem, máte možnost 
vybRat si jiného poskytovatele a slUžby U nĚho 
UhRadit faktURoU vydanoU na spoleČnost sodexo. 
jak zaplatit za BeNefity MiMo SMluVNí SíŤ Sodexo

01.  Zkontrolujte si, že „benefit“, který jste si vybrali,  
je možné daňově optimalizovat, tedy jedná se  
o sport, kulturu, relaxaci, vzdělávání nebo péči  
o zdraví. U benefitů nabízených smluvními partnery  
v cafeterii jsou podmínky daňové optimalizace 
ověřeny. U nesmluvních partnerů je možné zvolit jen ty 
služby, které podmínky daňové optimalizace splňují.

02.  Ujistěte se, že partner, u kterého chcete čerpat 
služby na fakturu, nepřijímá žádné jiné produkty 
sodexo. Rychlý přehled našich partnerů najdete vždy 
v cafeterii nebo na www.mujpass.cz. pokud si nejste 
jistí, raději volejte na infolinku 233 113 435, kde vám 
poskytneme všechny potřebné informace.

03.  Zjistěte, zda je poskytovatel benefitu ochotný 
vystavit fakturu na společnost sodexo. pokud ano, 
můžete si nechat rovnou vystavit fakturu dle pokynů 
popsaných v cafeterii v sekci nápověda. 

04.  dále postupujte dle pokynů popsaných v cafeterii.  
k vyplnění žádosti budete potřebovat fakturu  
a potřebný počet bodů v cafeterii.

05.  jakmile bude vaše žádost vyřízena a faktura 
uhrazena, obdržíte informaci e-mailem.

*  tento typ benefitu nemusí být ve vaší společnosti dostupný.  
aktuální seznam benefitů najdete vždy ve svém katalogu.



doručení benefitů
poUZe nĚkteRé benefity Z cafeteRia je potřeba  
doRUČit až k vám. hlavnĚ v případĚ poUkáZek sodexo, 
Či hmotných benefitů.

Jak Jsou benefity  
z Cafeteria doručovány
doruČeNí do firMy *

dopravu zajišťuje sodexo prostřednictvím smluvních 
dopravců. benefit je doručen do vaší společnosti, kde je dále 
distribuován až k vám. typickým příkladem je objednávka 
poukázek sodexo s doručením do firmy.

doruČeNí Na oSoBNí adreSu *

dopravu zajišťuje sodexo prostřednictvím smluvních 
dopravců. benefit je doručen na adresu, kterou si sami 
nastavíte v osobním profilu. benefit tak může být doručen 
třeba až k vám domů.

doruČeNí BeNefitŮ z NákupŮ u partNerŮ 

dopravu zajišťuje partner. nakoupíte-li např. v internetovém 
obchodě lékárny, dopravu nakoupeného zboží zajistí přímo 
lékárna a zpravidla takovou dopravu volíte během objednávky 
v internetovém obchodě.

*  tento typ benefitu nemusí být ve vaší společnosti dostupný.  
aktuální seznam benefitů najdete vždy ve svém katalogu.



daňová výhodnost benefitů
vĚtšina benefitů nabíZených v cafeteRia je daňovĚ 
výhodná. Z takových benefitů se neplatí žádné další 
odvody, pRoto nemají vliv na vaši mZdU.

díky daňovému zvýhodnění tak můžete čerpat celou částku, 
kterou jste do cafeteria od vašeho zaměstnavatele obdrželi. 
pokud byste stejnou výši příspěvku dostali ve mzdě, skutečný 
užitek byste měli pouze z části této částky.

dŮležité

daňové zvýhodnění benefitů z oblasti cestování a rekreace 
jsou ze zákona omezeny na max. 20.000 kč ročně. cafeteria 
hranici pro tyto benefity pohlídá za vás.

rozdíl Mezi Mzdou a daňoVě VÝhodNÝM BeNefiteM

tip daňově optimalizovaný benefit snadno poznáte 
podle obrázku razítka v jeho popisu. 

hodNota V BeNefiteCh

hodNota Ve Mzdě

benefity odvody k dispoZici

1 000 kč 1 000 kč0 kč

mZda odvody k dispoZici
1 000 kč  689 kč311 kč

orientační výpočet



Co dělat když něčemu 
nerozumím
naRaZili jste při vyUžívání cafeteRia na nĚco ČemU 
neRoZUmíte? než se obRátíte na své hR oddĚlení  
nebo na opeRátoRa sodexo, ZkUste se podívat,  
Zda nenajdete řešení v následUjících příkladech.

zapoMNěl jSeM heSlo

na přihlašovací stránce do vaší cafeteria klikněte na odkaz  
„Chci získat nové heslo“ a nastavte si nové.

ztratil jSeM flexi / Multi paSS Card

pokud jste kartu ztratili nebo vám byla odcizena, nechte 
ji co nejdříve zablokovat. jedině tak předejdete jejímu 
případnému zneužití. volejte telefonní číslo 233 113 435 
a s operátorem provedete blokaci vaší karty.  
telefonní linka je dostupná nonstop.

ChCi reklaMoVat BeNefit

každý benefit v cafeteria má svého dodavatele, na kterého se 
přímo obrátíte i v případě reklamací. informace o dodavateli, 
včetně přímých kontaktů, najdete vždy v popisu benefitu.

jak StorNoVat oBjedNáVku

přímo v cafeteria můžete stornovat pouze objednávku 
poukázek, a to nejpozději v den ukončení aktuálního období 
výběru. požadavek na storno ostatních druhů objednávek  
je vždy nutno řešit individuálně s vaším hR oddělením.



kam se mohu obrátit  
pro pomoc s Cafeteria
pokUd vás Zajímají infoRmace ohlednĚ nastavení 
vašeho fiRemního benefitového pRogRamU, nebo 
potřebUjete vyřídit stoRno objednávky, kontaktUjte 
vaše hR oddĚlení.

pokud vám v cafeteria něco nefunguje nebo potřebujete 
poradit, můžete kontaktovat i zákaznickou podporu 
společnosti sodexo na níže uvedených kontaktech.

e-MailoVá adreSa

sodexo@mojebenefity.cz

zákazNiCká podpora

Zákaznická podpora funguje v pracovních dnech  
v období 8.00 – 17.00.



poznámky



poznámky



poznámky


