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Edenred restaurant index: Prudký nárůst 

cen jídel pokračuje, do 150 korun se 

z velkých měst naobědvají pouze lidé 

v Olomouci  
  
 

Naobědvat se a utratit při tom v restauraci do 150 korun? Ještě na začátku letošního roku to 

bylo možné ve více než polovině krajských měst v České republice. V srpnu se ale pod tuto 

hranici dostanou pouze lidé v Olomouci. Průměrná útrata za jeden oběd v restauraci nyní 

v rámci celé ČR dosáhla rekordních 167,80 koruny. Nejvíce, přes 190 korun za jednu 

návštěvu, zaplatí lidé v Praze. Vyplývá to z Edenred restaurant indexu, který je sestavován na 

základě plateb 220 tisíc majitelů stravenkových karet od společnosti Edenred.  

 

Oba prázdninové měsíce byly ve znamení zvýšeného růstu plateb lidí za obědy, v srpnu útraty 

meziročně vzrostly o 13,5 procenta, respektive o 14,50 koruny za jeden zaplacený oběd.  

 

Růst cen jídel je ale ještě o poznání vyšší – v posledních měsících pravidelně převyšuje 

20 procent. To ukazuje, že lidé v restauracích šetří – buď si vybírají z nabídky levnější jídla, 

nebo si místo dvou chodů dopřejí jen jeden, případně si neobjednají k jídlu nápoj.  

 

Na prudký růst cen v restauracích již reagoval stát, který prostřednictvím vyhlášky ministerstva 

financí upravil od 20. srpna výši stravného na služebních cestách. Díky tomu vzrostla cena 

daňově nejvýhodnější stravenky o 20 procent na 180 korun. Hranice pro tzv. stravovací 

paušál, který je od ledna loňského roku alternativou ke stravenkám, se pak zvýšila na 

99,4 koruny. 

 

V reakci na to podle aktuálního průzkumu společnosti Edenred bude pětina tuzemských 

zaměstnavatelů ještě v letošním roce zvyšovat firemní příspěvek na stravování. Každá desátá 

firma (10,5 procenta) zvýší příspěvek na stravování ještě do konce třetího čtvrtletí letošního 

roku, tedy během měsíce září. Další srovnatelně velká skupina firem – 11 procent – pak přidá 

zaměstnancům v posledním letošním čtvrtletí. Skoro polovina firem ale již nebude sahat do 

letošních rozpočtů a plánuje navýšení nechat až na začátek příštího roku. Tři z deseti firem 

pak neplánují zvýšení stravného nebo jej odkládají na pozdější měsíce. 

 

„Z našeho průzkumu vyplývá, že ani přes nárůst stravného v zhruba pětině tuzemských firem 

nebude naprostá většina společností využívat potenciál, který stravenky přinášejí. Podle 

aktuálních dat Edenredu nabízí stravenku v hodnotě 150 Kč a vyšší 17,4 procenta 

společností,“ říká Aneta Martišková, ředitelka firemních vztahů. 

 

Až do výše 180korunové hodnoty se stravenky nezdaňují a neplatí se z nich zdravotní 

a sociální pojištění. Stravenka je cestou, jak díky výrazné úspoře přilepšit zaměstnancům za 

příznivějších podmínek než u mzdy. 
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Edenred restaurant index: 
 

Vývoj průměrné útraty za oběd (restaurace + rozvážkové služby)  

 

Hodnoty jsou v Kč. 

Pokles tržeb restaurací a rozvážkových služeb  

(srovnání celkových prodejů s počátkem covidového období) 

 
 

▬▬ 
 

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. 

 

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 „Enrichconnections. 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. 
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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., jejím i 

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 

 

 


