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Hodnota optimální stravenky vzrostla na 

194 korun 

 
Hodnota optimální stravenky vzrostla od ledna 2023 na 194 korun. Během jednoho roku se kvůli 

rekordní inflaci mění její cena již podruhé, od začátku loňského ledna jde dohromady o růst o 

44 korun. Vyplývá to z čerstvé vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí (467/2022).  

 

Ministerstvo pravidelně upravuje výši stravného na pracovních cestách v reakci na růst 

spotřebitelských cen. Podle nové vyhlášky pro příští rok základní stravné na cestách vzroste na 

153 korun ze současných 142 korun. Od nové částky se odvíjí i hodnota optimální stravenky, u 

které nejvýrazněji uspoří na daních a odvodech jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci.  

 

Je to přitom podruhé v krátké době, kdy ministerstvo sáhlo k navýšení – naposledy to bylo letos 

v srpnu. Hodnota optimální stravenky se v návaznosti na to zvýšila tehdy ze 150 na 180 korun. 

Nyní tedy přichází její další růst, tentokrát o 14 korun.  

 

Ministerstvo svým rozhodnutím reaguje na prudký nárůst cen v sektoru stravování. Inflace 

v odvětví v meziročním srovnání v listopadu dosáhla 26 procent, což je skoro o 10 procent více, 

než jaký je celkový růst cenové hladiny (v listopadu meziročně + 16,2 procenta).  

 

Vstupy přitom restauracím zdražují ještě rychleji – růst cen potravin byl naposledy 27,1 procenta. 

 

V pořadí druhý nárůst optimální hodnoty stravenky během jediného roku, představující celkové 

navýšení o 44 korun, dává firmám příležitost k tomu, jak za daňově výhodných podmínek zlepšit 

odměňování zaměstnanců.  

 

„Aktuální je to zejména s ohledem na současnou ekonomickou situaci, kdy firmy hledají úspory 

a potřebují se chovat se v oblasti odměňování co nejhospodárněji,“ říká Aneta Martišková, 

členka vedení společnosti Edenred.  

 

Stravenky jsou jedním z efektivních nástrojů zaměstnanecké politiky – umožňují firmám díky 

výrazné daňové úspoře přilepšit zaměstnancům za mnohem příznivějších podmínek, než je 

tomu u mezd a jsou i výhodnější než další benefity. Je to díky tomu, že jsou pro zaměstnavatele 

uznatelné jako daňový náklad, ale zároveň se z nich neplatí ani zdravotní a sociální pojištění. 

Zaměstnavatel si může jako daňově uznatelný náklad uplatnit částku do výše 70 % vyhláškou 

stanoveného stravného, maximálně však 55 % hodnoty stravenky. To je rozdíl oproti 

současnému zaměstnaneckému stravovacímu paušálu. Ten se totiž nad hranici optimálního 

stravného daní podobně jako mzda.   

 

Ideální stravenka bude nyní stačit na platbu průměrného oběda ve všech částech země 

s výjimkou Prahy. Podle čerstvých údajů Edenred Card Indexu, sestaveného na základě plateb 

jídel nejrozšířenější tuzemskou stravenkovou kartou, je průměrná obědová útrata v Česku  

v listopadu ve výši 175,60 koruny. V Praze je to pak 198,60 koruny.  
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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. 

 
Skupina Edenred je přední digitální platforma služeb, a plateb a také každodenní společník ekonomicky aktivních lidí. 

Propojuje 50 milionů uživatelů z řad zaměstnanců se 2 miliony partnerů z řad obchodníků, a to prostřednictvím více než 

850 tisíc firemních klientů ve 46 zemích.  

 

Edenred nabízí specifická platební řešení pro konkrétní použití zaměřená na potraviny (stravenky), mobilitu (palivo, 

údržba, mýtné, parkovné), motivaci (například dárkové karty, platformy pro zapojení zaměstnanců) a podnikové 

platby (virtuální karty). 

 

V souladu se záměrem skupiny, „Obohaťte propojení. Navždy.“, umožňují tato řešení zlepšovat pohodu a kupní sílu 

uživatelů. Zlepšují í 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 propojený ekosystém, který je 

bezpečnější, efektivnější a zodpovědnější. 

 

V roce 2020 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 

 

 


