
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

NA DIOPTRICKÉ BRÝLE  

PRO VLASTNÍ DĚTI NAŠICH 

ZAMĚSTNANCŮ  
 

u partnerské optiky        …….……….                                    

PPřřííssppěěvveekk    
22550000  KKčč  

 Příspěvek lze využít ppoouuzzee  nnaa  

ddiiooppttrriicckkéé  bbrrýýllee vlastních dětí do 

věku 18 let.  

 Dítě musí mít vv  rrooddnnéémm  lliissttuu 

uvedeného rodiče, který je 

zaměstnancem společnosti Denso 

Manufacturing Czech, s.r.o. 

 V době vystavení žádanky o 

poskytnutí benefitu musí být 

zaměstnanec  vv    aakkttiivvnníímm  

zzaamměěssttnnaanneecckkéémm  ppoomměěrruu, tzn. 

nebýt v pracovní neschopnosti 

nebo na mateřské či rodičovské 

dovolené, nebýt ve výpovědní nebo 

zkušební době a nevést jednání o 

ukončení pracovního poměru. 

 Platnost žádanky je 3300  ddnnůů..   

 Maximální částka, kterou může 

zaměstnanec čerpat na jedno dítě, 

je 22  550000,,--  zzaa  rrookk. Celková částka 

pro jednoho zaměstnance nesmí za 

jeden rok převýšit 10 000,- Kč.  

11..  Na personálním oddělení DMCZ si vyzvedněte žádanku na 

poskytnutí benefitu v OKO Optik. 

22..  Při čerpání benefitu pro dítě, na které uplatňujete slevu na 

dani, není třeba dokládat rodný list dítěte. V případě, že na 

dané dítě slevu neuplatn ujete, doložte nejprve na 

personálním oddělení jeho rodný list, aby bylo možné 

ověřit, že se jedná o benefit pro vlastní dítě zaměstnance. 

Poté Vám bude vystavena žádanka. 

33..  S potvrzenou žádankou a doporučením od očního lékaře 

zajděte do jedné z níže uvedených poboček OKO Optik, kde 

se prokažte čipovou kartičkou Densa a brýle objednejte. 

 

POBOČKY OKO OPTIK: 

 OC NISA, České mládeže 456, Liberec – Doubí 
 Komenského 543/2, Jablonec nad Nisou  

 

 

44..  Optika ověří žádanku od Denso Manufacturing Czech. 

55..  V případě kladného ověření Vám při vyzvednutí brýlí OKO 

Optik poskytne sslleevvuu  770000,,––  nnaa  oobbrruubbyy  pro děti nad 6 let a 

pro děti do 6 let náhradní skla zdarma. Zároveň společnost 

Denso Manufacturing uhradí příspěvek až 2 500,– za 

dioptrické brýle. Pokud cena brýlí přesáhne částku 2 500,–, 

zaměstnanec částku nad tento limit uhradí sám. 
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