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Nejrychlejší platba za oběd: stravenkovou 

kartou Ticket Restaurant přes QR kód 
 

Společnost Edenred jako první z velkých stravenkových společností začala nabízet 

nejrychlejší metodu plateb za jídlo v restauracích. Její stravenková karta Ticket Restaurant 

Card i víceúčelová karta Edenred Card nově umožňují platby prostřednictvím QR kódů. 

Obě karty se staly součástí tuzemského projektu Qerko. Tato služba umožňuje platit útratu 

v restauracích bez asistence personálu. „Číšníci jednotlivé objednávky přiřazují ke 

konkrétnímu stolu. Na tom je umístěn QR kód. Když chcete zaplatit, stačí přiložit chytrý mobilní 

telefon se staženou aplikací a načte se celá útrata. Můžete s ním zaplatit za všechny 

spolustolovníky, nebo vybrat jen svou část, dát spropitné a jedním stisknutím vše potvrdit. 

Hlavní výhodou celého konceptu je fakt, že restaurace šetří čas a zákazníci jsou výrazně 

spokojenější, protože nemusí čekat na placení. Že to obě strany oceňují jsme se sami 

přesvědčili – na výši spropitného, které je přes Qerko vyšší než obvykle. “ říká Jakub Ryba, šéf 

inovací a marketingu společnosti Edenred.   

Edenred se rozhodl do projektu vstoupit, protože nová služba urychluje placení, a umožňuje 

tak lidem maximálně si zpříjemnit pobyt  v restauraci. „My chceme, aby se lidé stravovali 

kvalitně a měli u oběda pohodu. Nová služba to splňuje, lidé mají mnohem větší šanci si 

vychutnat jídlo, protože pak rychle a v klidu zaplatí on-line,“ uvádí Ryba. 

Qerko zatím funguje ve více než dvou stech restauracích po celém Česku a plánuje další 

výraznou expanzi. Jako jediné dokáže pracovat se všemi existujícími pokladními systémy. 

Platba pomocí QR kódů je uživatelsky zcela jednoduchá a pomalu se stává standardem. 

“Navázání spolupráce mě nesmírně těší a jsem přesvědčený, že Edenred tímto krokem jen 

potvrdil svou pozici inovátora v oblasti stravování, což potvrzuje i to, že už nyní evidujeme více 

než 5 % plateb právě přes Edenred.  Placení přes QR kódy bude do budoucna 

jednoznačným trendem gastro segmentu. Šetří čas nejen hostům, ale i restauracím, a to je 

právě v době obědů k nezaplacení,“ doplňuje CEO Qerka Lukáš Kovač.  

Qerko je jedním z projektů spadajících do konceptu tzv. „Chytré restaurace“ investiční 

skupiny Miton. Jeho cílem je pomocí inovativních prostředků pomáhat podnikům v hospitality 

segmentu lépe prosperovat a pečovat o své hosty. „Věříme, že když restaurace budou 

využívat chytrá a digitální řešení, mohou vydělat více peněz a zefektivnit své fungování,“ řekl 

Milan Zemánek ze skupiny Miton. 

 

Edenred je nejvýraznějším inovátorem na trhu zaměstnaneckého stravování, má přes 200 tisíc 

aktivních uživatelů digitálních stravenkových karet. Jako první na trhu pro ně nabídl mobilní 

platby prostřednictvím Google Pay a Apple Pay, které aktuálně využívá již více než čtvrtina 

uživatelů.  
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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. Stravenky a volnočasové benefity jsou na 

dispozici na jedné platební kartě Edenred Benefits. Karta umožňuje platbu mobilními aplikacemi Apple Pay a Google 

Pay. Čerpání benefitů je možné on-line díky platformě 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 podniků 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 kótována 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. 
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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 

 


