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Edenred Card Index: Za jediný rok platíme 
v restauracích o 25 korun navíc, v Praze 
dokonce ceny vzrostly o 30 korun  
  
Zaplatit za jeden oběd skoro o 30 korun více než před rokem? To, co by bylo ještě nedávno 
naprosto nemyslitelné, je realitou. V hlavním městě Praze v prosinci lidé za jeden oběd 
v průmětu zaplatili 201 korun, to je o 29,20 Kč větší částka než před rokem. V rámci celého 
Česka pak je růst jen o něco nižší – celkem si Češi připlácejí oproti loňsku o 25 korun 
a 20 haléřů více. Útraty přitom zhruba kopírují růst tuzemských cen, za celý rok vzrostly 
o 15,9 procenta. Vyplývá to z Edenred Card Indexu, který je sestavován na základě plateb 220 
tisíc majitelů stravenkových karet od společnosti Edenred.  
 
Ačkoli útraty lidí v restauracích rostou velmi rychle, ceny, za které restauratéři jídla nabízejí, se 
zvyšují ještě o poznání rychleji. Podle posledních údajů statistiků za poslední rok restaurace 
podražily cca o čtvrtinu. 
 
V rámci celého Česka jsou poměrně výrazné rozdíly v tom, kolik lidé za jídlo v restauracích platí. 
S více než dvousetkorunovou průměrnou útratou dominuje Praha, za 190 korun se najedí lidé 
v Brně, těsně za tím jsou útraty Plzeňanů. V Čechách se za méně než 170 korun naobědvají již 
jen lidé v Ústí nad Labem, na Moravě je takových krajských měst více – Jihlava, Zlín a Olomouc.   
 
Poměrně výrazný je v porovnání s předcovidovým obdobím úbytek lidí, kteří do restaurací 
chodí. Aktuálně v prosinci jich byla méně než polovina, při započtení rozvážkových služeb 
restaurace přicházejí o 42 procent obědových transakcí. 
 
Nastartovat oživení by mohl růst ceny ministerstvem práce stanoveného stravného, se kterým 
se od ledna zvýšila hodnota optimální stravenky ze 180 na 194 korun. V pořadí druhý její nárůst 
během jediného roku, představující od loňského ledna celkové navýšení o 45 korun, dává 
firmám příležitost k tomu, aby za daňově výhodných podmínek zlepšily odměňování 
zaměstnanců. „Zaměstnavatelé tak mají v rukou nástroj, jak motivovat zaměstnance a také 
jak jim zajistit pravidelnou stravu,“ říká Aneta Martišková, členka vedení společnosti Edenred. 
A doplňuje: „Aktuální je tato otázka zejména s ohledem na současnou ekonomickou situaci, 
kdy firmy hledají úspory a potřebují se chovat v oblasti odměňování co nejhospodárněji.“  
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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) 

 
 
▬▬ 
 
 
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 „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 

 

 


