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Tisková informace 
30. ledna 2020 

 

 

 
Edenred se důrazně ohrazuje proti nařčení ministryně 

Schillerové z vysokých provizí 

 
Společnost Edenred se důrazně ohrazuje proti tvrzení ministryně financí Aleny Schillerové, která 

včera na svém twitterovém účtu uvedla, že stravenkové firmy si účtují „nehorázné“ provize, 

často až 10 procent. Schillerová tak zopakovala nepravdivé údaje, které před tím publikovala 

Asociace českého tradičního obchodu. 

 

Společnost Edenred ve skutečnosti nemá jediného smluvního partnera přijímajícího stravenky, 

u kterého by se provize byť jen blížila desetiprocentní hranici. 

 

 

 

▬▬ 
 

Edenred ČR obsluhuje 700 000 každodenních uživatelů z řad zaměstnanců, kterým poskytuje služby v síti 57 000 

partnerských provozoven. V oblasti digitalizace patří k lídrům českého trhu. Vedle stravenkových a benefitních 

platebních karet Ticket Restaurant® a Edenred Benefits nabízí platby mobilními aplikacemi Apple Pay a Google Pay a 

benefitní on-line platformu Edenred Benefity Café. 

 

Skupina Edenred je každodenním společníkem ekonomicky aktivních lidí. Její špičková zprostředkovatelská platforma 

propojuje 50 milionů uživatelů z řad zaměstnanců se 2 miliony partnerů z řad obchodníků prostřednictvím 830 tisíc 

klientů z řad firem a veřejných institucí ve 46 zemích. V roce 2018 díky svému globálnímu technologickému vybavení 

skupina Edenred zpracovala 2,5 miliardy transakcí plateb pro zvláštní účely, provedených zejména prostřednictvím 

mobilních aplikací, on-line platforem a karet, přičemž jejich celkový objem dosáhl téměř 30 miliard eur. 

Na 10 000 pracovníků skupiny se zasazuje o zlepšování života zaměstnanců, zvyšování výkonnosti podniků i růst obratu 

obchodníků, a to prostřednictvím tří hlavních oblastí činnosti: 

- zaměstnanecké výhody (výživa, stravování, spokojenost, volný čas, kultura, osobní služby); 

- řešení profesionální mobility (palivo, mýtné, údržba, služební cesty); 

- doplňková řešení: služby korporátních plateb (virtuální platební karty, identifikované bankovní převody, 

dodavatelské platby), incentivy a odměny (dárkové platformy a karty, motivační programy) a veřejné 

sociální služby. 

Společnost Edenred je kotována na pařížské burze Euronext a je součástí následujících indexů: CAC Next 20, 

FTSE4Good, DJSI Europe a MSCI Europe.  

 

Více informací naleznete na: www.edenred.com 

 

Loga a další obchodní značky a názvy uvedené v této tiskové zprávě jsou ochranné známky společnosti Edenred S.A., 

jejích dceřiných společností či třetích stran. Jejich používání k obchodním účelům bez předchozího souhlasu majitelů 

je zakázáno. 

 

 

 

 

 

 

 

▬▬ 

 

KONTAKTY 
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Kontakt pro média 

 

Agentura Svengali Communications 

Marek Pražák 

+420 731 461 212 

prazak@svencom.cz 

 

 

Edenred CZ 

Daniela Pedret 

+420 737 269 674 

daniela.pedret@edenred.com 

 


