
manuál  
PRO uživatele kaRty 

Gastro Pass CaRD



Co je Gastro Pass CaRD?
Gastro Pass CARD je elektronickou verzí papírových stravenek. Funguje stejně jako standardní platební karta 
a slouží k úhradě jídla a potravin. Umožní vám rychlé a pohodlné placení přesné částky. 

Výhody pro vás
RYCHLÉ A JEDNODUCHÉ PLACENÍ

Platíte vždy přesnou částku. Nemusíte počítat stravenky a sčítat 
jejich hodnoty, zaplatíte jen tolik, kolik je na účtence. Z důvodu 
zachování legislativní výhody je pro transakce kartou denní 
kumulativní limit ve výši 500 Kč. 

KARTU NENÍ NUTNÉ PŘED POUŽITÍM AKTIVOVAT 

Gastro Pass CARD se aktivuje automaticky při první platbě 
kontaktním způsobem (zasunutím karty do terminálu).

SODEXO OSOBNÍ ÚČET

Ke kartě Gastro Pass CARD vám automaticky zřídíme účet, 
kde naleznete všechny potřebné informace a nástroje pro 
správu vaší karty (přehled transakcí, zůstatek na účtu, manuál atd.). 
K dispozici je vám na adrese www.sodexo-ucet.cz. Pokud chcete 
přistupovat k účtu přes mobilní telefon, můžete si stáhnout speciální 
aplikaci Sodexo osobní účet, kterou najdete v Obchodě Play (pro 
telefony se systémem Android) nebo v App Store (pro telefony Apple 
se systémem iOS).

VOLÍTE SI VLASTNÍ PIN 

Jednoduše si zvolíte vlastní čtyřmístný PIN kód. PIN si také sami 
spravujete a můžete si ho kdykoliv zdarma změnit jeho resetem 
prostřednictvím svého účtu na www.sodexo-ucet.cz. 

O STRAVENKY NEPŘIJDETE

Pokud kartu ztratíte nebo vám bude odcizena, provedete její blokaci 
a požádáte o novou. O své prostředky nepřijdete, převedeme vám 
je na vaši novou kartu.
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První použití karty,  
její aktivace a nastavení PIn kódu

01. AKTIVACE KARTY

Pro aktivaci karty nemusíte nikam volat ani se přihlašovat. Karta se 
aktivuje automaticky při vašem prvním placení. Jedinou podmínkou 
je, aby tato první platba byla provedena KONTAKTNÍM ZPŮSOBEM. 
To znamená, že kartu je nutné při placení zasunout do platebního terminálu.

Pokud vám karta přišla poštou na soukromou adresu, je potřeba před
použitím její převzetí potvrdit ve svém Sodexo osobním účtu (více informací  
v sekci První přihlášení do osobního účtu). Bez tohoto kroku není možné  
kartou zaplatit! 

02. NASTAVENÍ VLASTNÍHO 4MÍSTNÉHO PIN KÓDU

Při vaší první platbě kontaktním způsobem si zároveň zvolíte vlastní PIN. 
Po zasunutí karty do terminálu vás obsluha vyzve k zadání PIN kódu - 
v tuto chvíli si zvolte a zadejte svůj vlastní 4místný PIN, který si  
budete snadno pamatovat. PIN slouží k ověřování plateb v případě 
kontaktních transakcí.

PIN kód si můžete později kdykoliv zdarma změnit ve svém Sodexo osobním účtu. 

Při nedostatku finančních prostředků na kartě je možné platbu kombinovat s hotovostí  
nebo s vaší standardní platební kartou (postup platby je stejný jako u klasické platební karty).
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Jak probíhá platba?
Platbu lze provést třemi způsoby:

POS TERMINáL

Platba probíhá přes standardní platební terminál kontaktním 
nebo bezkontaktním způsobem (závisí na typu terminálu).  
U platby kontaktním způsobem budete vyzváni k zadání PIN kódu.

Pokud zadáte třikrát za sebou špatně svůj PIN, dojde k zablokování karty.  
Kartu si následně můžete odblokovat ve svém Sodexo osobním účtu. 

NFC ČTEČKA

Platba probíhá na pokladních systémech s NFC čtečkou.  
Platba probíhá vždy bezkontaktně a bez zadání PIN kódu.

APLIKACE SODEXO

Platba probíhá na alternativních přístrojích, jako je telefon či tablet, 
s platební aplikací Sodexo. Platba probíhá vždy bezkontaktně 
a bez zadání PIN kódu.
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CO POTŘEBUJETE K PŘIHLášENÍ

Připravte si dopis, který jste obdrželi s kartou,  
v jehož horní části máte uvedené číslo karty a svůj 
bezpečnostní kód.

POSTUP PRO PŘIHLášENÍ

01.  Na stránce www.sodexo-ucet.cz klikněte na 
tlačítko „PRVNÍ VSTUP“.

02. Zadejte: 
   A.  číslo své karty – 16místné číslo naleznete 

v horní části dopisu.
   B.  bezpečnostní kód – unikátní kód naleznete 

v horní části dopisu.
   C.  váš e-mail – bude sloužit jako vaše 

přihlašovací jméno a současně také pro 
případnou změnu hesla.

03. Klikněte na „OVěŘIT“.
04.  Na vámi zadanou e-mailovou adresu vám 

bude zaslán e-mail s instrukcí, jak si nastavit 
heslo. Heslo musí obsahovat minimálně 
8 znaků, a to alespoň jedno velké, jedno malé 
písmeno a číslici.

05.  Dokončete přihlášení a zadejte jméno (svůj 
e-mail) a svoje nové heslo. Pod těmito údaji 
se budete vždy přihlašovat do svého účtu.  
Nyní se nacházíte ve svém osobním účtu.

CO POTŘEBUJETE K PŘIHLášENÍ

Budete potřebovat svou kartu (její číslo) a e-mail, který jste obdrželi od Sodexo („Objednávka karty Sodexo Gastro Pass CARD“).

POSTUP PRO PŘIHLášENÍ

01.  Na stránce www.sodexo-ucet.cz klikněte na tlačítko „ZAPOMNěL(A) JSEM HESLO“.
02.  Následně zadejte své uživatelské jméno a e-mailovou adresu, tyto údaje najdete v e-mailu od Sodexo. 

Na tuto adresu vám bude zaslán e-mail s instrukcí, jak si nastavit heslo. Heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků, 
a to alespoň jedno velké, jedno malé písmeno a číslici.

03.  Po nastavení hesla se pak přihlaste přes uživatelské jméno a vámi zadané heslo. Dokončete přihlášení a zadejte jméno (svůj 
e-mail) a svoje nové heslo. Pod těmito údaji se budete vždy přihlašovat do svého účtu. Nyní se nacházíte ve svém osobním účtu.

A) POKUD VáM KARTU PŘEDAL ZAMěSTNAVATEL

Sodexo osobní účet 
Ve svém osobním účtu naleznete všechny potřebné informace a nástroje pro správu vaší karty.  
K dispozici je vám na adrese www.sodexo-ucet.cz. Přihlásit se do něj můžete přes svůj počítač, chytrý telefon či tablet.

B) POKUD VáM KARTA PŘIšLA POšTOU NA SOUKROMOU ADRESU

K ČEMU SLOUŽÍ Váš OSOBNÍ ÚČET?

»  PřeHleD TRANSAKCí 
»  KONTROlA ZůSTATKU NA účTU
»   INFORMACe O exPIRACI STRAVNéHO A KARTy
»   BlOKACe KARTy, ODeSláNí žáDOSTI O NOVOU KARTU

»   SPRáVA PIN KóDU
»   VyHleDáVáNí PROVOZOVeN AKCePTUJíCíCH KARTU
»   SPRáVA VAšICH OSOBNíCH úDAJů A HeSlA

První přihlášení do osobního účtu

A. číslo vaší karty

B. bezpečnostní kód

C. váš e-mail

Vážená paní / Vážený pane,

právě v rukou držíte stravenkovou kartu od společnosti Sodexo Benefi ty, kartu Gastro Pass CARD.

S kartou můžete platit stejně jako papírovými stravenkami za jídlo a potraviny v restauracích, jídelnách, 
supermarketech, řeznictvích, lahůdkách, cukrárnách a rychlých občerstveních v rámci České republiky. Z důvodu 
zachování legislativní výhodnosti je pro transakce kartou nastaven denní kumulativní limit ve výši 500 Kč.

Sodexo Gastro Pass CARD funguje jako standardní platební karta, která je akceptovaná u smluvních partnerů 
Sodexo. Zaplatíte s ní na platebních terminálech a na telefonech či tabletech s platební aplikací Sodexo. 

DŮLEŽITÉ INSTRUKCE PRO AKTIVACI KARTY A PRVNÍ TRANSAKCI

1) Vaše první platba musí být kontaktní, aby došlo k aktivaci karty. To znamená, 
 že kartu je nutné při placení zasunout do šuplíku terminálu (čtečky čipových karet).

2) V dalším kroku si zvolte a zadejte vlastní 4-místný PIN, který 
 si dobře zapamatujte. 
 Tento PIN bude sloužit pro ověřování plateb v případě, že po vás platební přístroj 
 bude vyžadovat PIN.

Kartu můžete spravovat ve svém Sodexo osobním účtu na www.sodexo-ucet.cz, kde naleznete i seznam partnerů, 
u kterých můžete zaplatit touto kartou. 

Detaily o použití a další podrobné informace o kartě naleznete v přiloženém letáku. 
Prosím, věnujte těmto informacím pozornost.

Přejeme vám DOBROU CHUŤ a užijte si rychlé a jednoduché placení 
s vaší novou kartou Gastro Pass CARD.

Za tým Sodexo,

Daniel Čapek
Generální ředitel
Sodexo Benefi ty
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POZOR! TENTO DOPIS SI PROSÍM USCHOVEJTE! 
Níže uvedené údaje jsou NUTNÉ PRO PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO VAŠEHO SODEXO OSOBNÍHO ÚČTU 
a pro vaši identifi kaci při blokaci karty či případnou reklamaci!

První kartová a.s.
Tomáš Nazkoušku

Číslo karty: 1234 1234 1234 1234
Bezpečnostní kód: 1F8YYA
Sodexo osobní účet: www.sodexo-ucet.cz
Sodexo zákaznická linka: 233 113 435
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POTVRZENÍ PŘEVZETÍ KARTY 

04.  Abyste svou kartu mohli začít používat, 
je potřeba její převzetí potvrdit!  
Po přihlášení do svého Sodexo osobního 
účtu klikněte u Gastro Pass účtu na tlačítko 
„VSTOUPIT“.

05.  Do pole Potvrzení převzetí karty zadejte číslo 
karty a klikněte na tlačítko „POTVRDIT“. 

06.  Stav karty se vám změní na „K AKTIVACI“. 
Tímto posledním krokem je vaše karta 
připravena k použití.

Pokud zapomenete své heslo, jděte na www.sodexo-ucet.cz a klikněte na „ZAPOMNěL(A) JSEM HESLO“.  
Na váš e-mail zadaný při registraci vám zašleme nové přihlašovací údaje.

SPRáVA ÚČTU A KARTY GASTRO PASS CARD

ZŮSTATEK NA KARTě

Po přihlášení do Sodexo osobního účtu se vám 
na první obrazovce objeví informace o aktuálním 
zůstatku na vaší kartě včetně stavu denního limitu.

Po kliknutí na tlačítko „VSTOUPIT“ se vám zobrazí 
kompletní INFORMACE a NáSTROJE pro správu 
vašeho účtu a karty.

NALEZNETE ZDE

»  Disponibilní zůstatek na vaší kartě
»  Stav vašeho denního limitu (maximálně  

500 Kč na den)
»  Informace o expiraci 

platnost stravného stejně jako papírové 
stravenky je až 16 měsíců 

»  Svůj bezpečnostní kód  
sloužící pro komunikaci se Sodexo

»  Manuál pro uživatele

Ke zjištění zůstatku na kartě můžete kdykoliv využít také Sodexo zákaznickou linku na čísle 233 113 435,  
kde budete vyzváni k zadání čísla své karty.
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Pro detailní informace a pro přehled transakcí klikněte v Přehledu účtů na tlačítko „TRANSAKCE“. 

HISTORIE TRANSAKCÍ

Historie transakcí včetně vyhledávání dle zadaného filtru v daném období. 
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Pro detailní informace o expiraci vašeho kreditu a jeho hodnotě klikněte v Přehledu účtů na tlačítko „DETAIL“. 
Platnost kreditu (elektronických stravenek) stejně jako papírové stravenky je až 16 měsíců. Nové elektronické stravenky tedy 
platí vždy od 1. září a ztrácejí platnost k 31. prosinci následujícího roku. Používejte pravidelně kartu Gastro Pass CARD 
a nenechte své stravenky propadnout. Při platbě obědů nebo potravin se vždy přednostně odečtou nejprve expirující 
stravenky.

EXPIRACE KREDITU
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ZABLOKOVáNÍ KARTY PŘI ZTRáTě NEBO ODCIZENÍ

V případě ztráty nebo krádeže vaší Gastro Pass CARD je nutné ji co nejdříve zablokovat. Zablokování karty provedete buď: 
01. on-line na svém Sodexo osobním účtu 
02. telefonicky prostřednictvím Zákaznické linky 233 113 435

POSTUP ON-LINE BLOKACE A OBJEDNáNÍ NOVÉ KARTY

01.  V hlavním menu na záložce v Přehledu mých účtů klikněte na tlačítko „KARTY“.
02.  Kartu zablokujete kliknutím na tlačítko „BLOKOVAT KARTU“. V tomto okamžiku již s kartou nebude možné platit. 
03.  Na stejné stránce si v dalším kroku objednejte novou kartu kliknutím na tlačítko „POŽáDAT O VYDáNÍ NOVÉ 

KARTY“. žádost o vydání nové karty bude odeslána vašemu zaměstnavateli, který vám nově vydanou kartu předá. 
Prostředky z blokované karty budou automaticky převedeny na novou kartu. O své stravné tak nepřijdete.

04.  Pokud svou kartu opět najdete a budete ji chtít ihned ODBlOKOVAT, můžete to udělat kliknutím na tlačítko 
„ODBLOKOVAT KARTU“.

K blokaci své karty můžete využít také Sodexo zákaznickou linku na čísle 233 113 435. Pro blokaci karty přes telefon 
budete potřebovat svůj unikátní bezpečnostní kód, který naleznete v horní části dopisu, který vám přišel s kartou. 

POžáDAT O VyDáNí  
NOVé KARTy

BlOKOVAT KARTU /  
ODBlOKOVAT KARTU 

Pro správu vaší karty, pro její blokaci a resetování PIN kódu klikněte na tlačítko „KARTY“ v Přehledu vašich účtů.

NáSTROJE PRO SPRáVU KARTY
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ZMěNA PINU V PŘÍPADě POTŘEBY NEBO ZAPOMENUTÍ

V případě, že si budete chtít změnit PIN nebo pokud PIN zapomenete, můžete kdykoliv využít funkci reset PINu.

01. V hlavním menu na záložce v Přehledu mých účtů klikněte na tlačítko „KARTY“.
02.  PIN resetujete kliknutím na tlačítko „RESET PIN“. Vaše Gastro Pass CARD bude uvedena do původního nastavení, tedy při 

následné kontaktní platbě na platebním terminálu budete vyzváni k zadání PINu a zvolíte si svůj nový 4místný PIN kód.

NASTAVENÍ UŽIVATELE

Spravovat své osobní údaje a heslo k vašemu účtu je možné pod odkazem „PROFIL UŽIVATELE“, který naleznete v pravém 
horním rohu svého účtu. 

ZMěNA HESLA A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ReSeT  
PINU

9 uživatelský manuál



Kde můžete kartou zaplatit?
Seznam vybraných partnerů naleznete ve svém účtu po kliknutí na odkaz „VÍCE“ v záložce „KDE UPLATNIT GASTRO PASS CARD“.

VYHLEDáVAČ PROVOZOVEN

Odkaz vás přímo nasměruje na náš vyhledávač provozoven, kde už budete mít automaticky nastaven filtr na partnerské 
provozovny přijímající kartu Gastro Pass CARD.

POZOR!
V řetězcích není možné platit kartou u samoobslužných pokladen!

DO VyHleDáVAče PARTNeRSKýCH PROVOZOVeN JE NUTNÉ VSTUPOVAT PŘES Váš SODEXO 
OSOBNÍ ÚČET, JINAK PRODUKT GASTRO PASS CARD NeBUDe Ve VyHleDáVAčI AKTIVNí.

10 uživatelský manuál



Podle jednotlivých 
parametrů si zde 
vyhledáte restauraci 
či prodejnu potravin, 
které akceptují 
elektronickou 
stravenku Sodexo. 

Vybraní partneři 
akceptující 
stravenkovou 
kartu Sodexo 
Gastro Pass CARD 
jsou ozačeni 
samolepkou 
Gastro Pass CARD. 

Může se stát, že na první pokus selže připojení terminálu k internetu. V tomto případě požádejte obsluhu terminálu o opakování 
platby. V případě, že i po opakovaném pokusu platba neproběhne, prosíme, dejte nám o tom vědět. Použijte formulář na 
stránkách www.gpcard.cz/zamestnanec pod tlačítkem „CHCI NAHLáSIT PROBLÉM S PLACENÍM KARTOU“.

CO DěLAT, KDYŽ JE PLATBA NA TERMINáLU ZAMÍTNUTA? 
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APLIKACE PRO CHYTRÉ TELEFONY  
SE SYSTÉMEM ANDROID

01.  V obchodě Google / Obchod Play 
si vyhledáte aplikaci s názvem Sodexo 
osobní účet a nainstalujete si ji do telefonu.

02.  V menu aplikace (v levé části horní lišty) 
klepnete na PŘIHLáSIT a zadáte své 
přihlašovací údaje.

03.  Aplikace si tyto údaje zapamatuje 
a po kliknutí na ikonku aplikace se vám pak 
okamžitě zobrazí zůstatek na účtu, doba 
expirace stravného, přehled transakcí a další 
informace o kartě.

APLIKACE PRO TELEFONY S IOS (APPLE) 

Pro iPhone telefony (chytré telefony s operačním 
systémem iOS od Apple) naleznete aplikaci 
Sodexo osobní účet v App Store. Postupujte stejně 
jako u telefonů se systémem Android (viz popis výše).

Správa karty přes chytrý mobilní telefon
SODexO OSOBNí účeT lZe JeDNODUše OVláDAT I PřeS CHyTRý MOBIlNí TeleFON. STAčí SI STáHNOUT SPeCIálNí APlIKACI, KTeRá 
UMOžňUJe RyCHlé A POHODlNé SPOUšTěNí SODexO OSOBNíHO účTU NA MOBIlNíM TeleFONU POUHýM KlePNUTíM NA IKONU.

Správa karty přes Sodexo zákaznickou linku
 Pokud si budete chtít zjistit zůstatek nebo budete potřebovat zablokovat svou kartu, 
 můžete využít i naši Zákaznickou linku, kde vás hlasový automat navede na požadovanou volbu.

 ZJIšTěNÍ ZŮSTATKU NA ÚČTU

Pro zjištění aktuálního zůstatku na vaší kartě stačí KDYKOLIV zavolat  
na zákaznickou linku a po vyzvání zadat číslo vaší karty a potvrdit ho zmáčknutím #.  
Hlasový automat vám následně sdělí aktuální výši vašeho zůstatku.

 BLOKACE KARTY

Přes zákaznickou linku můžete svou kartu také zablokovat,  
a to ve všední dny v pracovní době. Pro vaši identifikaci bude operátor  
potřebovat váš unikátní bezpečnostní kód. Kód naleznete ve svém  
Sodexo osobním účtu nebo v horní části dopisu, který vám přišel s kartou.
 
Hlasový automat vám také poskytne základní informace, jak postupovat  
při aktivaci karty, resetu PIN kódu či jak spravovat svou kartu přes  
Sodexo osobní účet. V pracovní dny v době od 8:00 do 17:00 je navíc  
možné využít našich operátorů, kteří vám při řešení vašich problémů  
rádi pomohou.

233 113 435

App StoreObchod Play

Přihlašovací údaje nezadávejte přímo do polí v zobrazeném okně, ale použijete Menu – Přihlásit,  
jinak si je aplikace nebude pamatovat.

Volejte 233 113 435 
Pište info.cz@sodexo.com 
Více informací www.gpcard.cz

SODEXO BENEFITY
Sodexo Pass česká republika a.s. 
Radlická 2, 150 00 Praha 5


