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Edenred Card Index: Prudký nárůst cen 
jídel pokračuje, za poslední rok připlatíme 
25 korun navíc 
  
Za jeden oběd zaplatí Češi v průměru 175,60 koruny, o 25 korun více, než tomu bylo přesně 
před rokem. Tak rychlý růst cen a útrat v restauracích nemá obdoby. Kupříkladu loni si Češi 
připlatili v meziročním srovnání o 10 korun více a i to byl v té době rekordní růst. Zároveň 
konec podzimu přinesl i návrat Čechů do restaurací – zaznamenaly nejvíce obědových 
transakcí za poslední více než dva roky. Vyplývá to z Edenred Card Indexu, který je 
sestavován na základě plateb 220 tisíc majitelů stravenkových karet od společnosti Edenred.  
 
Listopadový růst obědových útrat v meziročním srovnání dosáhl 16,7 procenta. To sice 
překonává poslední zveřejněný údaj za celkovou meziroční inflaci (říjnových 15,1 procenta), 
na čtvrtinový nárůst cenové hladiny v oblasti stravování to ale nestačí. Pro restaurace to tak 
znamená, že jejich reálné příjmy z prodeje jídel se stále ztenčují. 
 
Zajímavostí je, že ve dvou největších tuzemských městech – Praze a Brně - se v procentuálním 
poměru zdražuje pomaleji, než ve většině menších měst. „V korunovém vyjádření ale česká i 
moravská metropole překonávají pětadvacetikorunový průměrný celorepublikový růst.  Je to 
dáno tím, že v obou městech jsou ceny jídel dlouhodobě vyšší a v době ekonomické 
prosperity také rostly rychleji, než ve zbytku republiky,“ uvádí ředitelka firemních vztahů 
Edenredu Aneta Martišková,    
 
Náladu může restauracím zlepšit alespoň návrat strávníků. Aktuálně restaurace prodají 69 
procent obědů v porovnání s předcovidovým obdobím, což je nejvíce od září roku 2020. A 
potěšitelné pro ně bude i skutečnost, že téměř osm z deseti jídel si objednají lidé přímo při 
návštěvě restaurace a pouze pětinu tvoří rozvážka. Pro srovnání – před rokem šla přes 
rozvážku tři jídla z deseti. 
  
Současná výše průměrné útraty za jeden oběd je výrazně vyšší, než kolik lidé v průměru od 
firem dostávají na stravném. Nejčastější hodnota stravenky nebo příspěvku připsaného pro 
jeden den na stravenkovou kartu je nyní 150 korun. Hodnota daňově ideální stravenky pak 
na základě aktuálně platné vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí činí 180 korun. 
„Firmy i instituce tak mají v rukou nyní nástroj, jak zaměstnance motivovat směrem ke 
zdravému a vyváženému stravování,“ doplňuje Aneta Martišková.   
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Edenred Card Index: 
 
 
Vývoj průměrné útraty za oběd (restaurace + rozvážkové služby)  

 
 

Počet obědových transakcí restaurací (100 procent –  průměr stejného měsíce předovidového roku 
2019, měřeno stabilním počtem stravenkových karet) 

 

Poměr transakcí přímé prodeje restaurací/rozvážkové služby 

 

 
▬▬ 
 
O společnosti Edenred CZ 
  
Edenred ČR pečuje o 700 000 každodenních uživatelů z řad zaměstnanců, kterým poskytuje služby v síti 
57 000 partnerských provozoven. V oblasti digitalizace patří k lídrům českého trhu. Stravenky 
a volnočasové benefity jsou k dispozici na jedné platební kartě Edenred Card. Karta umožňuje platbu 
mobilními aplikacemi Apple Pay a Google Pay. Čerpání benefitů je možné online díky platformě 
Edenred Benefity Café. 
  
Edenred, každodenní společník zaměstnanců, poskytovatel přední digitální platformy pro služby 
a platby spojující přes 50 milionů uživatelů a 2 miliony partnerských provozoven ve 45 zemích 
prostřednictvím přibližně 900 000 firemních klientů. 
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Edenred nabízí specifická platební řešení pro konkrétní použití zaměřená na potraviny (stravenky), 
motivaci (například dárkové karty, platformy pro zapojení zaměstnanců), mobilitu (čerpací stanice, 
údržba, mýtné či parkovné) a firemní platby (virtuální karty). 
  
V souladu se záměrem skupiny „Enrich connections. For good“ umožňují tato řešení zlepšovat pohodu a 
kupní sílu uživatelů. Zlepšují i atraktivitu a efektivitu společností, oživují trh práce a místní ekonomiku. 
Rovněž podporují přístup ke zdravějším potravinám, produktům šetrnějším k životnímu prostředí 
a ekologičtější dopravě. 
  
10 000 zaměstnanců společnosti Edenred usiluje o to, aby se propojený svět práce stal propojeným 
ekosystémem, který je bezpečnější, efektivnější a zodpovědnější. 
  
V roce 2021 skupina díky svým globálním technologickým aktivům spravovala obchodní objem téměř 
30 miliard EUR, a to především prostřednictvím mobilních aplikací, online platforem a karet.  
  
Edenred je zapsán na burze cenných papírů Euronext v Paříži a je součástí indexů CAC Next 20, CAC 
Large 60, Euronext 100, FTSE4Good a MSCI Europe. 
 
Značky a loga uvedená a použitá v této tiskové zprávě jsou ochrannými známkami registrovanými společností EDENRED S.E., jejími 
dceřinými společnostmi nebo třetími stranami. Bez písemného souhlasu svého vlastníka je nelze použít ke komerčním účelům. 
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Kontakt pro média 
 
Agentura Svengali Communications 
Marek Pražák 
+420 731 461 212 
prazak@svencom.cz 

 

 


