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Abstrakt 

Tématem této bakalářské práce jsou zaměstnanecké benefity v elektronické podobě, které tvoří za-

jímavou a důležitou část ocenění a ohodnocení zaměstnanců. Zároveň ve své moderní podobě 

usnadňují a urychlují jejich čerpání. 
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Abstract 

This bachelor thesis covers electronic employee benefits that form an interesting and important part 

of job bonuses and employee evaluation. Owing to their modern appearance they are easy and fast 

to consume.  
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Úvod 

Cílem této bakalářské práce je zjistit možnosti a podmínky uplatnění zaměstnaneckých benefitů 

v elektronické podobě a poukázání na výhody jejich užívání.  V této práci se věnuji elektronickým 

stravenkám, jejichž používání se v poslední době stále více rozšiřuje, a také kartám, díky kterým mo-

hou držitelé využívat volných nebo zvýhodněných vstupů do sportovních a relaxačních míst po České 

republice.  

 

Bakalářská práce by měla být přínosem pro zaměstnavatele i personalisty, kteří plánují implemento-

vat elektronické benefity, a to především díky shrnutí výhod této modernizace a také díky názoru 

zaměstnanců, kteří již elektronické stravenky vlastí.  

 

Některé benefity (například stravenky) jsou dnes chápány jako samozřejmost. Zaměstnavatelé by 

však v dnešní době, kdy je nízká nezaměstnanost a společnosti mají snahu udržet si schopné zaměst-

nance, měli dbát na benefity, které poskytují svým zaměstnancům a kterými oceňují jejich práci pro 

společnost.   

 

Společnost Up Česká republika, která je jednou z nejvýznamnějších společností poskytující stravenky, 

provedla průzkum, ze kterého vyplynulo, že stravenky jsou nejoblíbenějším benefitem pro 93 % za-

městnanců v České republice. Více než 12 % obyvatel České republiky nakupuje potraviny za stra-

venky (1,3 milionu obyvatel). Papírové poukázky, na které jsou čeští zaměstnanci zvyklí, jsou měněny 

na elektronické stravenky. (ČTK, iDNES.cz, 2018) Elektronické stravenky fungují jako platební karta, 

kterou lze platit v restauracích a podobně za jídlo, také za nákupy potravin a dovozy jídla. Na kartu si 

však držitelé nemohou sami nahrát peníze, ani z ní nemohou peníze vybírat v bankomatech. 

(Doskočilová, 2017) 

 

V této práci se nejprve krátce věnuji benefitům obecně, jak je dělíme a jaká je jejich efektivita. Poté 

zkoumám nabídku elektronických benefitů (popis nejvýznamnějších poskytovatelů, dále konkrétně 

jednotlivé elektronické stravenky, karty umožňující pravidelný pohyb a relaxaci, a také se zabývám 

novinkami na trhu elektronických benefitů). V další kapitole nabídku elektronických stravenek porov-

návám s nabídkou na Slovensku a zjišťuji rozdíly. V další kapitole své práce shrnuji výhody elektronic-

kých benefitů, výhody elektronických stravenek oproti papírovým poukázkám. V další části práce 

uvádím, jaké jsou sítě smluvních provozoven jednotlivých elektronických benefitů – kde je mohou 

držitelé uplatnit.  

V poslední kapitole práce analyzuji dotazník, který je určen držitelům elektronických stravenek. 

Zkoumá jejich názory na výhody a nevýhody modernizace oblíbeného benefitu, a také jejich obecnou 

spokojenost s elektronickými stravenkami. Mým předpokladem je, že ženy, které vlastní elektronické 

stravenky, oceňují moderní, rychlý a snadný způsob placení za jídlo a potraviny. U mužů očekávám 

ocenění praktičtějších výhod, jako jsou platba přesné částky, která může být i nižší než hodnota pa-

pírové stravenky a oproštění od sčítání hodnot jednotlivých stravenek. 
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1 ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY 

Zaměstnanecké výhody (benefity) jsou dodatečná peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty, 

která zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v souvislosti se zaměstnáním. Poskytované zaměst-

nanecké benefity dodatečně zvýhodňují zaměstnance, zvyšují atraktivnost zaměstnání a zlepšují po-

věst zaměstnavatele. Zaměstnavatelé poskytují zaměstnancům rozmanité zaměstnanecké benefity, 

které se člení různými způsoby, například na (Koubek, 2015, s.320): 

• benefity sociální povahy: půjčky, pojištění, dovolená, sport, kultura a podobně; 

• benefity související s prací: stravování, nápoje, doprava, ubytování, vzdělávání a podobně; 

• spojené s postavením v organizaci: služební automobil, podnikový byt, nadstandardní vyba-
vení kanceláře, příspěvek na reprezentaci, mobilní telefon a podobně. 

 

Zaměstnanecké benefity nejsou mzdou, nejsou odměnou za vykonanou práci, nezávisí na odvede-

ném výkonu, nestimulují ke krátkodobému výkonu. Jejich poskytování je součástí péče o zaměst-

nance, související s funkcí, postavením nebo délkou zaměstnání v organizaci. Zaměstnanecké bene-

fity nejsou všemi zaměstnanci považovány za výhody. Mnozí zaměstnanci vnímají zaměstnanecké 

benefity jako přirozenou součást zaměstnání. Jejich neposkytování nebo omezování podněcuje ne-

spokojenost zaměstnanců. Poskytované zaměstnanecké benefity je obtížné omezovat nebo rušit. 

(Dvořáková, 2012, s. 325) 

 

Různí zaměstnanci jedné společnosti mohou mít odlišné benefity – nárok na benefity se může odvíjet 

od délky zaměstnání, pracovní pozice či náročnosti práce. Společnosti nabízí svým zaměstnancům 

benefity, aby si v dnešní době (kdy je nízká nezaměstnanost) získaly zaměstnance nové a udržely 

stávající. Benefity mohou dlouhodobě přispívat k výkonnosti zaměstnanců.  

Benefity mohou být produkty i služby, výhodou některých benefitů je daňová výhodnost. Naopak 

nevýhodou některých benefitů je administrativní náročnost a nízká motivace zaměstnanců (zaměst-

nanci často berou benefity jako samozřejmost). 

1.1 Druhy zaměstnaneckých benefitů 

Výhody vztahující se k práci a tvořící součást pracovních podmínek: 

Do této skupiny řadíme příspěvek zaměstnavatele na stravování (ať už jde o stravenky nebo dotované 

stravování, bezplatné stravování na pracovišti), zkrácenou pracovní dobu například v pátky, delší do-

volenou, vzdělávání, dopravu do zaměstnání a podobně. 

Pracovní pomůcky, které zaměstnanci využijí i pro osobní potřebu:  

Například služební automobil i k soukromému užívání, notebooky, bydlení a podobně. 

Osobní a sociální výhody:  

Nadstandardní lékařská péče, vitamíny, rehabilitace, masáže, péče o děti, zajištěné jesle, školky, pří-

spěvky na dovolenou, půjčky, pojištění a připojištění, dárkové poukazy a podobně.  

 

Plošné benefity: Tyto benefity poskytuje zaměstnavatel všem zaměstnancům. Nebere zde ohledy na 

zájmy a priority zaměstnanců – zda o daný benefit mají či nemají zájem.  
Pružné benefity: Tyto benefity si mohou zaměstnanci vybírat na základě svého uvážení a aktuálních 
potřeb. 
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Zaměstnavatel také může svým zaměstnancům poskytovat oba typy benefitů – kombinaci plošných 

a pružných benefitů. 

1.2 Daňová výhodnost benefitů 

Různé benefity mohou a nemusí být daňově uznatelným nákladem, právě tuto daňovou výhodnost 

řeší zaměstnavatelé před zavedením daného benefitu.  

 

Jsou zde tři základní situace:  

• benefit je daňově uznatelným nákladem společnosti a je osvobozen od daně z příjmu fyzic-
kých osob (stravenky, pojištění a připojištění, je zde určité omezení); 

• benefit je daňově neuznatelným nákladem společnosti a je osvobozen od daně z příjmu fy-
zických osob (příspěvky na fitness, kurzy, půjčky a podobně); 

• benefit je daňově neuznatelným nákladem společnosti a není osvobozen od daně z příjmu 
fyzických osob (slevy na zboží, benzínové karty a podobně). 

1.3 Efektivita zaměstnaneckých benefitů 

Benefity mohou společnosti přinášet také obtíže. Jednou z nich je to, že benefity již často nemají 

přímý vliv na výkon pracovníků a jejich motivaci – zaměstnanci již některé typy benefitů chápou jako 

samozřejmost a jakmile je mají k dispozici, je obtížné je rušit. Přímý motivační význam mají zpravidla 

benefity, které by si zaměstnanec pořídil, i kdyby je nedostával jako benefit od zaměstnavatele. Na 

to navazuje další velké riziko při zavádění určitého benefitu – ne každý zaměstnanec ocení stejný 

benefit, každý potřebuje a má zájem o něco jiného. Dalším rizikem může být mechanické poskytování 

benefitů, například na základě porovnání nabídky benefitů s jinou společností. Zaměstnavatelé by se 

měli řídit tím, že benefity vycházejí z potřeb zaměstnanců konkrétní společnosti. 

 

Možnosti zvýšení efektivity benefitů:  

Jde o přizpůsobení benefitů konkrétní společnosti a zaměstnancům, aby společnost dosáhla stano-

vených cílů. Zaměstnavatel by neměl určitý benefit poskytovat jen proto, že ho poskytují ostatní. 

Dále lze také poskytovat účinnější benefity díky zjišťování zájmů a potřeb zaměstnanců. Poté je po-

třeba pravidelně ověřovat, zda jsou poskytované benefity stále v zájmu zaměstnanců. Pro plné vyu-

žívání benefitů je nutné zaměstnance informovat a připomínat jim, jaké benefity a v jakém rozsahu 

mají k dispozici. (Urban, 2017, s. 145) Aby byli zaměstnanci správně a dostatečně informováni, je 

důležité jim předat informace, které potřebují znát, které by měli znát, které by byly pěkné, kdyby je 

zaměstnanci znali, i informace, které většina zaměstnanců nepotřebuje znát. (Walker, 2003, s. 51) 

V neposlední řadě také může přispět k vyšší efektivitě benefitů zjišťování nabídky benefitů konku-

rence – zjišťujeme nabídku benefitů u společností ve shodném odvětví, regionu a podobně. (Urban, 

2017, s. 145) 

 

Výsledky studie Barometr zpracované pro společnost Accor Services CZ, ukazují, že českým zaměst-

nancům v práci chybí respekt, pochvala, a také zaměstnanecké benefity. Průzkum odhalil, že 69 % 

zaměstnanců není spokojeno s benefity. Nadpoloviční většina zaměstnanců přiznává, že to, jak jsou 

spokojeni, má vliv na jejich motivaci a pracovní výkon. (Vysekalová & Mikeš, 2009, s. 87) 
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2 NABÍDKA ELEKTRONICKÝCH BENEFITŮ 

Péče o zaměstnance je v dnešní době velmi důležitá, proto si zaměstnavatelé své zaměstnance 

hýčkají. Dopřávají jim benefity, aby si udrželi schopné stávající zaměstnance a získali nové.  

Mezi nejoblíbenější benefity patří ty, které zaměstnancům umožňují mít pracovní a osobní život 

v rovnováze. Také podpora zdraví, flexibilita práce, stravování a příspěvky na kulturu, sport a relaxaci.  

V nynějším rozmachu ekonomiky nabízejí zaměstnavatelé řadu benefitů. (Kazdová, 2018, s. 1) Posky-

tovatelé benefitů se snaží držet krok s moderní digitální dobou a přinášejí oblíbené benefity v elek-

tronické podobě. 

2.1 Nejvýznamnější poskytovatelé elektronických benefitů 

Sodexo Pass Česká republika a.s. je mezi poskytovateli zaměstnaneckých benefitů a obecně motivač-

ních řešení jedničkou. Do jejich nabídky motivačních řešení patří zaměstnanecké benefity, stravenky, 

dárkové poukazy a systém Cafeteria. Mimo to ale také pomáhají společnostem správně navrhovat 

motivační strategii, spravovat jejich programy a poskytovat řešení na míru, jelikož každá společnost 

je originální a nelze sestavit jedno řešení pro všechny. Sodexo se také zaměřuje na motivaci externích 

partnerů, kteří mají za úkol podpořit a odměnit výkonnost.  

Společnost své služby poskytuje více než 375 tisícům společností ve 32 zemích světa. (Sodexo 

Benefity, 2018)  

 

Edenred s.r.o. je další významný poskytovatel motivačních řešení, která přispívají k vyšší výkonnosti 

zaměstnanců. Své produkty poskytuje 750 tisícům firmem a veřejných institucí ve 42 zemích světa 

a zkušenosti z těchto trhů využívá ve vývoji svých produktů. (Edenred, 2017) Cílem společnosti je 

utužovat loajalitu zaměstnanců k zaměstnavateli a zvyšovat spokojenost zaměstnanců. Tohoto cíle 

se snaží dostávat díky prozákaznickému přístupu a profesionálnímu servisu. (Edenred, 2017) 

 

Up Česká republika s.r.o. je další z lídrů mezi společnostmi, které vytvářejí atraktivní motivační řešení 

pro firmy a jejich zaměstnance. Společnost zde zahájila své působení v roce 1995 a zakládá si na 

špičkovém know-how, díky kterému dokáže sestavit a uvádět do praxe efektivní motivační programy 

pro firmy. Tyto programy jsou v souladu s požadavky firem a zároveň optimalizují mzdové náklady. 

Společnost klade důraz na výkon, kreativitu při řešení úkolů a přístupnost novým trendům a techno-

logiím. Společnost Up Group, pod kterou spadá Up Česká republika s.r.o., dnes působí v 17 zemích 

světa. (Up Česká republika, 2018) 
 

MultiSport Benefit s.r.o. je společnost, která poskytuje zaměstnanecký benefit ve formě pravidelného 

pohybu a relaxace. Na českém trhu se objevila v roce 2010, mateřská společnost je polská Benefits 

Systems, sesterské společnosti jsou na Slovensku a v Bulharsku. Společnost má prosté poslání – mož-

nost kompenzace pracovního vytížení pro zaměstnance. Díky tomu mohou mít zaměstnaní lidé 

osobní a profesionální život v rovnováze, být zdraví a vitální. Společnost věří, že spokojení a zdraví 

zaměstnanci jsou produktivní zaměstnanci. Zaměstnavatelé mohou svým zaměstnancům dopřát 
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MultiSport Program, což je program, který dlouhodobě motivuje zaměstnance k pravidelnému po-

hybu a relaxaci. MultiSport program obsahuje produkt MultiSport karta a od roku 2017 společnost 

spustila nový produkt s názvem MultiSport Events.  

S kartou MultiSport mohou držitelé využívat přes 1 700 sportovišť a relaxačních zařízení ve více než 

300 městech v České republice a na Slovensku. Tento benefit využívá více než 95 tisíc zaměstnanců 

v Česku a na Slovensku, mezi klienty patří například ČSOB, Alza.cz, Česká televize, EXIM Tours a další. 

(MultiSport Benefit, s.r.o., 2018) 

Společnost MultiSport si dává záležet na tom, aby mezi smluvními partnery byly ty nejlepší relaxační 

a pohybová zařízení v České republice a na Slovensku, kde je samozřejmostí vysoká úroveň poskyto-

vaných služeb a kvalitní zázemí. (MultiSport Benefit, s.r.o., 2018) 

2.2 Elektronické stravenky nejvýznamnějších poskytovatelů 

Mezi nejvýznamnější poskytovatele elektronických benefitů ve formě stravenek patří: Gastro Pass 

Card společnosti Sodexo, Ticket Restaurant Card společnosti Edenred a Chèque Déjeuner 

e-stravenka společnosti Up. 

 

Společnost Sodexo, Gastro Pass Card (Obrázek 1): 

Společnost přináší stravenkovou kartu Gastro Pass Card, která oproti klasickým papírovým straven-

kám nabízí mnoho výhod.  

 

 
Zdroj: http://cz.benefity.sodexo.com/news/sodexo-zavede-elektronicke-stravenky 

Zaměstnanec:  

Karta funguje jako běžná platební karta, umožňuje zaměstnancům platit jednoduše, rychle a bez-

pečně, kontaktní i bezkontaktní formou. Zaměstnanec může provádět platby přes Sodexo Osobní 

účet v počítači, chytrém telefonu nebo tabletu či nově pouhým přiložením mobilního telefonu k pla-

tebnímu terminálu (po nahrání karty do telefonu). (Gastro Pass Card, 2018) Platby se potvrzují po-

mocí PIN kódu, který si zaměstnanec sám stanoví. V případě ztráty či odcizení karty si lze účet jedno-

duše zablokovat a po vystavení nové karty zaměstnanec své konto čerpá dále (v případě ztráty papí-

rových stravenek je zaměstnanec zpět nedostane). 

Obrázek 1  -  Gastro Pass Card 

http://cz.benefity.sodexo.com/news/sodexo-zavede-elektronicke-stravenky
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Jednou z největších výhod pro zaměstnance je jistě to, že již nemusí utratit celou hodnotu stravenky 

(protože většina podniků na papírové stravenky nevrací nebo vrací maximálně 5 Kč) a nemusí při 

placení řešit hodnotu stravenek. Ze stravenkové karty je vždy možné zaplatit přesnou částku. (Sodexo 

Benefity, 2016) Pokud zůstatek na stravenkové kartě nepokryje celou hodnotu nákupu, je možné 

z karty zaplatit pouze část a zbytek doplatit v hotovosti či platební kartou.  

Další významnou výhodou pro zaměstnance je správa stravenkového konta pomocí mobilní aplikace 

Sodexo Osobní účet, kde se zaměstnanci ukáže přehledný výpis plateb se zůstatkem, informace 

o datu vypršení platnosti karty a stravného. Také si lze v aplikaci pomocí polohy najít nejbližší provo-

zovny, kde lze stravenkovou kartu uplatnit nebo si zobrazit seznam partnerů. Přes aplikaci se provádí 

také správa osobních údajů, nastavuje se v ní PIN kód a lze zde zablokovat stravenkovou kartu v pří-

padě ztráty či odcizení. (Gastro Pass Card, 2018)  

Platnost stravenkové karty Gastro Pass Card je 1 rok. (Gastro Pass Card, 2018) Denní limit pro platby 

je 500 Kč. (Gastro Pass Card, 2018) 

 

Zaměstnavatel: 

Stravenková karta Gastro Pass Card zaručuje mnoho výhod také pro zaměstnavatele, kteří tento be-

nefit svým zaměstnancům nabízejí. Elektronická stravenková karta výrazně ulehčuje poskytování to-

hoto benefitu – jedná se o mnohem jednodušší a rychlejší proces oproti poskytování papírových 

stravenek. Zaměstnavatel karty pouze jednorázově objedná a dodá zaměstnancům (karty si nechá 

zaslat na adresu firmy nebo je může nechat poslat přímo na adresy zaměstnanců). Poté už jen na 

daných kartách dobíjí určitou hodnotu stravného (princip vypočítávání stravného zůstává stejný jako 

u papírových stravenek, platnost stravného je také stejná – 16 měsíců, stravné se automaticky z karet 

strhává od nejstaršího po nejnovější). Stravné se na účet připisuje velmi rychle – zaměstnanci ho mají 

na kartách zpravidla do několika minut od objednání zaměstnavatelem (maximální čas na připsání 

stravného na karty je 24 hodin). Díky této kartě tedy odpadá nutnost každý měsíc papírové stravenky 

rozdávat zaměstnancům a také množství těchto stravenek skladovat.  

Při objednávání karet si zaměstnavatel může objednat několik karet do zásoby, pro případ že na-

stoupí nový zaměstnanec. Nemusí karty doobjednávat po několika kusech a ušetří čas i peníze za 

poštovné. Karta má platnost vždy 1 rok od data prvního objednání nebo si zaměstnavatel může vy-

brat jiné datum, kartám všech zaměstnanců vyprší platnost ve stejný den. Nové karty se tedy objed-

návají pro všechny zaměstnance ve stejný den, což zaměstnavateli opět ušetří peníze za poštovné. 

Na vypršení platnosti karet i stravného Sodexo upozorňuje jak zaměstnavatele, tak zaměstnance. Pro 

zaměstnance je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu infolinka a podpora ve webové aplikaci, 

takže zaměstnavatel nemusí zaměstnancům zodpovídat dotazy či řešit problémy, jako může být na-

příklad ztráta a nutná blokace karty. (Gastro Pass Card, 2018)  
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Společnost Edenred, Ticket Restaurant Card (Obrázek 2): 

Společnost Edenred také nabízí elektronickou podobu papírových stravenek, předplacenou platební 

kartu Ticket Restaurant Card vydávanou ve spolupráci se společností MasterCard.  

 

 
 
Zdroj: https://www.edenred.cz/ContentHandlers/News-Detail.aspx?ID=4921  
 

Zaměstnanec: 

Elektronické stravenky společnosti Edenred také poskytují zaměstnancům mnoho výhod oproti pa-

pírovým stravenkám – místo množství papírových poukázek má zaměstnanec v peněžence jednu 

kartu, kterou lze platit bezkontaktně a platby jsou chráněné PIN kódem. Zaměstnanec vždy zaplatí 

přesnou hodnotu svého nákupu a při ztrátě či odcizení karty své konto zablokuje a o hodnotu stra-

venek nepřijde.  

Ze stravenkového konta lze platit také přes aplikaci E-Pay by Edenred, online a k dispozici je i mobilní 

aplikace TicketCard by Edenred, ve které si může zaměstnanec zobrazit svůj zůstatek či seznam pro-

vozoven.  

Kartou Ticket Restaurant Card je možné platit ve více než 8 000 restauracích a obchodech s potravi-

nami na území celé České republiky. (Edenred, 2018) Mezi největší provozovny, které akceptují stra-

venkovou kartu společnosti Edenred, patří supermarkety Albert a Tesco, restaurace s rychlým občer-

stvením McDonald‘s a KFC, kavárny Starbucks a Costa Coffee, služba rozvážející jídlo po Praze Dáme 

jídlo a mnoho dalších.   

Platnost stravenkové karty Ticket Restaurant Card je 3 roky (Ticket Restaurant Card, 2018), denní 

limit pro transakce je 500 Kč. (Edenred, 2018) 

 

Zaměstnavatel: 

Zaměstnavatel získá díky elektronickým stravenkám společnosti Edenred mnoho výhod, ušetřený čas 

za nutnost předávání papírových stravenek zaměstnancům, ušetřené místo za skladování stravenek 

a ušetřené peníze na daních stejně jako u papírových stravenek (zaměstnanec i zaměstnavatel je 

osvobozen od odvodu sociálního a zdravotního pojištění z tohoto benefitu, čistý příjem zaměstnance 

se tedy o hodnotu stravného zvýší – tím je zaměstnanec motivován). (Edenred, 2018) Objednávání 

i dobíjení stravenkových karet je velmi jednoduché, karty lze objednat přímo do firmy či rozeslat na 

Obrázek 2  -  Ticket Restaurant Card 
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soukromé adresy zaměstnanců. Stravné je na karty připsáno vždy nejpozději do druhého dne od za-

dání požadavku k nabití a lze je dobíjet měsíčně, čtvrtletně nebo půlročně. Platnost nabitého strav-

ného je vždy maximálně 15 měsíců, stravné nabité od začátku roku do konce září platí do konce 

kalendářního roku a stravné nabité od začátku října do konce roku platí až do konce následujícího 

kalendářního roku. Při čerpání stravného se automaticky odečítají nejprve nejstarší prostředky. 

(Ticket Restaurant Card, 2018) 
 

Společnost Up Česká republika, Chèque Déjeuner e-stravenka (Obrázek 3): 

Společnost Up Česká republika rovněž vstupuje do digitální éry a proměňuje papír na kartu. Přináší 

Chèque Déjeuner e-stravenku, která je moderní, rychlá, bezpečná, praktická, ekologicky a adminis-

trativně výhodná. (Up Česká republika, 2018) 

 
 

Zdroj: http://www.zboziaprodej.cz/2018/04/05/novou-estravenkou-lze-platit-v-coopu-tescu-ci-globusu/ 

Zaměstnanec: 

Stravenková karta společnosti Up Česká republika také přináší mnoho výhod pro zaměstnance, celá 

hodnota stravného je na jedné kartě, zmizí tedy množství papírových stravenek z peněženky a nut-

nost sčítat jejich hodnoty při platbě. Z karty se odečte vždy přesná částka, která je na účtence. Se 

stravenkovou kartou Chèque Déjeuner lze platit kontaktně i bezkontaktně, společnost nyní připra-

vuje další možnosti plateb – mobilní platby (možnost zaplatit přiložením mobilního telefonu k termi-

nálu) a autorizace platby přes smartphone bez potřeby platebního terminálu.  

Zaměstnanec se k veškerým informacím o svém kontu (například zůstatek, seznam provozoven) do-

stane v zákaznické zóně Up, do které se přihlásí pomocí údajů, které obdrží spolu s kartou v průvod-

ním dopisu. V zákaznické zóně lze také kartu zablokovat v případě ztráty či odcizení, zaměstnanec 

tedy o své stravné nepřijde. K dispozici je také klientská linka. (Estravenka, 2018) 

Mezi nejvýznamnější akceptovatele elektronické stravenky Chèque Déjeuner společnosti Up Česká 

republika patří například supermarkety Tesco, Albert, maloobchodní síť Hruška či maso-uzeniny No-

vák. (Estravenka, 2018) 

Platnost stravenkové karty je 3 roky, denní limit pro transakce je 500 Kč. (Up Česká republika, 2018) 

 
  

Obrázek 3  -  Chèque Déjeuner e-stravenka 

http://www.zboziaprodej.cz/2018/04/05/novou-estravenkou-lze-platit-v-coopu-tescu-ci-globusu/
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Zaměstnavatel: 

Pro zaměstnavatele přináší elektronická stravenka společnosti Up Česká republika také mnoho vý-

hod, po jednorázovém objednání stravenkových karet se pouze dobíjí kredit (elektronické stravné) 

na jednotlivé karty zaměstnanců. Odpadá tedy nutnost roznášení papírových stravenek zaměstnan-

cům každý měsíc a také jejich skladování. (Estravenka, 2018) Stravenkové karty společnosti Up Česká 

republika lze dobíjet měsíčně, čtvrtletně apod. Díky stravenkám – nejstaršímu zaměstnaneckému 

benefitu – zaměstnavatelé optimalizují své náklady a zároveň dopřávají svým zaměstnancům oblí-

bený, efektivní a úsporný benefit. (Up Česká republika, 2018) 

2.3 Karty umožňující pravidelný pohyb a relaxaci 

Společnost Sodexo, Active Pass (Obrázek 4): 

Společnost Sodexo mimo elektronických stravenek přináší další elektronický benefit, který zaměst-

navatelé mohou svým zaměstnancům dopřát – kartu Active Pass by Sodexo.  

 

 

 
Zdroj: https://www.activepass.cz  

Zaměstnanec: 

Díky této kartě mohou zaměstnanci trávit svůj volný čas aktivitami, které zvyšují jejich spokojenost 

a  produktivitu. Tato karta poskytuje zaměstnanci každý den jeden vstup do vybrané smluvní provo-

zovny po celé České republice. Běžné vstupy jsou s kartou zdarma, do luxusnějších provozoven je 

možné jít s doplatkem. Díky benefitu Active Pass je možné navštěvovat místa sportovní, relaxační 

i zábavní. Pro vstupy na sportoviště a do provozoven k relaxaci je zde základní karta Active Pass, pro 

rozšířenou nabídku vstupů do zábavních provozoven je zde karta Active Pass Plus.  

Za kartu Active Pass se platí měsíční poplatek, záleží na každém zaměstnavateli, jakou část bude svým 

zaměstnancům hradit a jakou část si budou zaměstnanci doplácet ze svého (respektive jakou část jim 

bude zaměstnavatel strhávat ze mzdy). 

Karta je nepřenosná (výhody smí využívat pouze držitel karty), ale každý zaměstnanec si může nechat 

vystavit jednu partnerskou kartu pro člena rodiny či někoho ze svých známých. (Active Pass by 

Sodexo, 2017) 

Tato karta umožňuje vstup do více než 850 provozoven po celé České republice a nabízí více než 260 

druhů aktivit. 

Obrázek 4  -  Active Pass 
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Při vyhledávání provozoven si zaměstnavatel může výsledky filtrovat podle města/kraje, ve kterém 

chce provozovnu navštívit, déle podle typu karty (základní karta Active Pass či rozšířená karta Active 

Pass Plus) a také podle typu aktivity, kterou chce provozovat. Na výběr je v rolovacím seznamu 

mnoho druhů aktivit – od aerobiku, fitness a nejrůznějších skupinových lekcí přes cvičení pro ma-

minky či seniory k bojovým sportům, lekcím tance či speciálním sportům (například lukostřelba). 

Mimo sporty také návštěvy wellness, zoologických či botanických zahrad, hraní únikových her a dále. 

(Active Pass by Sodexo, 2017) 

 

Zaměstnavatel: 

Tento benefit zaměstnanci jistě ocení, ať už se jedná o sportovní nadšence či nikoliv. Tato karta je 

opravdu pro každého. Výhody pro zaměstnavatele jsou kromě spokojených zaměstnanců plných 

energie jednoduché poskytování, časově nenáročná administrativa a rozhodně také výhodné daňové 

podmínky (pro zaměstnavatele i zaměstnance). Z karty se neodvádí sociální ani zdravotní pojištění, 

zaměstnanci se nestrhává ani daň z příjmu. Na straně zaměstnavatele jsou náklady na benefit Active 

Pass nižší o 8,5 % oproti mzdě (která podléhá odvodům).  

Pokud zaměstnavatel chce z nějakého důvodu benefit zrušit, výpovědní lhůta je 1 měsíc. (Active Pass 

by Sodexo, 2017)  
 

Společnost MultiSport Benefit, MultiSport karta (Obrázek 5): 

Společnost MultiSport Benefit nabízí MultiSport kartu, která zaměstnancům umožní 1 volný nebo 

zvýhodněný vstup do smluvních provozoven denně. Postará se o produktivní zaměstnance díky pra-

videlnému pohybu a relaxaci. 

 

 
Zdroj: https://www.hotel-landek.cz/aktuality/19-karta-multisport  

Zaměstnanec: 

Tato karta se všem zaměstnancům přizpůsobí – zohledňuje jejich potřeby, možnosti i stav. Karta při-

spívá k tomu, aby se zaměstnanci cítili lépe, byli odpočatí a plní energie. Ve společnosti MultiSport 

věří, že pro zdravé zaměstnance (pro duševní i fyzické zdraví) je důležitá prevence, proto je pro ně 

velmi důležitý pravidelný pohyb a relaxace po náročných pracovních dnech. Je vhodná jak pro aktivní 

sportovce, tak i pro zaměstnance, kteří preferují relaxaci. Každý den lze využít jeden zcela volný nebo 

Obrázek 5  -  MultiSport karta 
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zvýhodněný vstup do smluvních provozoven po celý rok v celé České republice i na Slovensku. Ná-

vštěvy smluvních provozoven mohou zaměstnanci střídat dle libosti, díky kartě MultiSport již není 

potřeba zakládat členství, platit permanentky či kredit. Ke své kartě mohou zaměstnanci také zažádat 

o Doprovodnou či Dětskou kartu, tudíž lze do různých aktivit zapojit i svou rodinu nebo blízké 

(MultiSport Benefit, s.r.o., 2018) – k jedné standardní MultiSport kartě lze získat jednu doprovodnou 

kartu pro dospělou osobu a až tři dětské karty. (MultiSport Benefit, s.r.o., 2018) 

Je zcela na zaměstnancích, jak často budou svou MultiSport kartu využívat, její cena se nemění. Za-

městnanci mohou vybírat z více než 1700 provozoven, mezi které patří například Solárium Fitness 

BBC, Aquacentrum Šutka či Infinit – umění relaxace. (MultiSport Benefit, s.r.o., 2018) 

Vhodnou provozovnu si zaměstnanci mohou snadno vyhledat na webových stránkách společnosti 

MultiSport. Zde si ze všech smluvních provozoven mohou vyfiltrovat ty vhodné podle města, pří-

padně městské části, či aktivity. Také lze zobrazit nejnovější zařízení splňující podmínky. V rolovacím 

seznamu aktivit mohou zaměstnanci vybírat z mnoha kategorií – od bojových sportů, fitness přes 

cvičení s dětmi po jógu a wellness. Také lze zvolit kategorii letní sporty nebo zimní sporty. Webové 

stránky navíc doporučují tipy na sezónní aktivity a samy navrhnou nejbližší zařízení, kde lze kartu 

MultiSport uplatnit (pokud máme aktivovanou polohu našeho zařízení) a nejnovější smluvní provo-

zovny.  (MultiSport Benefit, s.r.o., 2018) 

 

Zaměstnavatel: 

Cílem zaměstnavatelů je mít spokojené, zdravé a produktivní zaměstnance. Přesně k tomu jim po-

může MultiSport karta, která jejich zaměstnancům umožní 1 vstup denně do libovolně zvolené 

smluvní provozovny. Díky aktivitám ve volném čase, ať už se jedná o pohyb či relaxaci, si zaměstnanci 

kompenzují pracovní vytížení a zlepšují své zdraví. 

Podle informací společnosti MultiSport 81 % zaměstnanců uznává, že volnočasové aktivity pomáhají 

k rovnováze mezi osobním a pracovním životem, 73 % zaměstnanců vnímá tento typ benefitů jako 

velmi příjemný a 60 % zaměstnanců přiznává, že právě díky volnočasovým aktivitám jsou v práci vý-

konnější. Pokud navíc zaměstnanci budou benefit využívat společně, ať už při týmových aktivitách 

nebo při společné návštěvě individuálních aktivit (například společná návštěva fitness centra), buduje 

se díky MultiSport kartě firemní kultura a utužují se mezilidské vztahy. 

Mezi výhody pro zaměstnavatele kromě spokojených a produktivních zaměstnanců patří také mož-

nost sestavní nabídky na míru – společnost MultiSport spolupracuje s malými firmami i korporacemi, 

proto je schopna nastavit financování s ohledem na rozpočet firmy (MultiSport Benefit, s.r.o., 2018). 

Cena za MultiSport kartu je pro různé zaměstnavatele odlišná. Mezi nejvýznamnější faktory, které 

mají vliv na výši ceny, patří počet karet, které zaměstnavatel objednává a také vybraný model finan-

cování (model financování je stanoven pomocí procentuálního rozdělení celkových nákladů mezi za-

městnance a zaměstnavatele). (MultiSport Benefit, s.r.o., 2018) Další výhodou je celkový dojem – 

pro zaměstnance i případné uchazeče o zaměstnání je tento benefit velmi lákavý, vyvážený pracovní 

a osobní život je dnes významnější než kdy dřív. Zaměstnavatelé mohou kdykoliv svou spolupráci se 

společností MultiSport upravit, pokud se rozhodnou spolupráci ukončit, výpovědní doba je jeden 

měsíc. (MultiSport Benefit, s.r.o., 2018) 
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2.4 Noví hráči na trhu elektronických benefitů 

Naše stravenka (Obrázek 6): 

Lidl stravenky v.o.s. v roce 2017 představil Naši stravenku – novinku společností Lidl a Kaufland. Po 

roce na trhu nabízí Naši stravenku svým zaměstnancům 1769 firem a zaměstnanci je mohou uplatnit 

v 3 909 restauracích. (ČTK, iDNES.cz, 2018) Stravné lze utratit samozřejmě v prodejnách těchto dvou 

společností a ve smluvních provozovnách. Hlavní konkurenční výhodou této nové stravenky jsou nu-

lové poplatky pro zaměstnavatele, kteří ji nabídnou svým zaměstnancům, a pevně stanovená provize 

2,5 % pro smluvní provozovny. (Naše stravenka, 2018) V březnu 2018 spustila společnost elektronic-

kou stravenku – kartu, která má pro zaměstnance i zaměstnavatele stejné výhody, jako papírová 

stravenka, ale také mnoho dalších. (Naše stravenka, 2018)  

 

 
 
Zdroj: https://www.nasestravenka.cz  
 

Zaměstnanec: 

Elektronická Naše stravenka pro zaměstnance přináší oproti papírovým stravenkám množství výhod 

a je ekologicky úsporná. V peněžence je místo množství papírových poukázek jedna karta, na které 

je stravné nabito – stravné na elektronické Naší stravence navíc nemá žádnou expiraci, stravné mů-

žeme utratit kdykoliv. Denní limit pro transakce je vyšší než u stravenkových karet významných spo-

lečností. Denně lze ze stravenkové karty utratit až 1 600 Kč, vždy přesnou částku, která je na účtence 

a bezkontaktně. Platby nad 500 Kč jsou chráněny PIN kódem. O stavu svého stravenkového konta 

mají zaměstnanci neustálý přehled. V případě ztráty karty či odcizení lze kartu zablokovat, aby za-

městnanec o stravné nepřišel. 

Přímo na webových stránkách Naší stravenky je mapa provozoven, kde si zaměstnanci mohou vyhle-

dat provozovnu – vypsat konkrétní provozovnu, zobrazit provozovny podle polohy či vyfiltrovat typ 

provozovny (supermarket Lidl, supermarket Kaufland, restaurace, rychlá občerstvení, jídelny, bary, 

pivnice, kavárny, cukrárny a jiné). 

Stravenkovou kartou mohou zaměstnanci platit kromě supermarketů Lidl a Kaufland také ve smluv-

ních restauracích, mezi které patří McDonald’s, Nordsee, Kolkovna Restaurants, Pizza Coloseum, Po-

trefená Husa a další. (Naše stravenka, 2018) 
  

Obrázek 6  -  Naše stravenka 
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Zaměstnavatel:  

Pro zaměstnavatele je jistě největší výhodou nulová provize pro poskytovatele. Dalšími výhodami je 

ulehčená administrativa a celý proces vydávání papírových stravenek zaměstnancům, stravné je po 

zadání požadavku nahráno na karty zaměstnanců velmi rychle. Zaměstnavatel navíc na kartu může 

nechat natisknout logo společnosti. (Naše stravenka, 2018)  

 

Gusto Karta (Obrázek 7): 

Investiční skupina Arca Capital (většinový akcionář Pavol Krúpa) se v roce 2017 stala konkurentem 

společností poskytujících stravenky. (ČTK, Týden.cz, 2017) Stojí za založením firmy CES ePlatby a.s., 

která na stravenkový trh uvedla svou elektronickou stravenku Gusto Kartu. (Gusto Karta, 2018) Spo-

lečnost by během pěti let svého působení na stravenkovém trhu ráda získala pětinu koncových zá-

kazníků.  Karta nabízí zaměstnancům i zaměstnavatelům mnoho výhod oproti papírovým stravenkám 

– zachovává všechny výhody papírových stravenek (ČTK, Týden.cz, 2017), jen je celý proces jedno-

dušší a příjemnější. 

 

 
Zdroj: https://www.facebook.com/gustokartaCZ/  

Zaměstnanec:  

Tento moderní, praktický a ekologicky úsporný způsob placení v restauracích a za nákupy potravin je 

rychlý, jednoduchý a bezpečný jako klasická platební karta. Každá platba je navíc na korunu přesná, 

zaměstnanec vždy zaplatí pouze částku, která je na účtence. Díky Gusto Kartě již není potřeba k ná-

kupu přidávat maličkosti, aby nákup stál tolik, kolik je nominální hodnota stravenky. Ani se nemusí 

doplácet pár korun, o které hodnota nákupu přesáhne hodnotu stravenky. Zaměstnanec má vždy 

přehled o svém stravenkovém kontu v portálu Gusto Karta nebo v mobilním telefonu. Jako význam-

nou výhodu společnost uvádí „dojem“, jaký placení stravenkovou kartou Gusto Karta dělá. Mnoho 

zaměstnanců se vyhýbá placení papírovými stravenkami například za pracovní oběd nebo v odpoled-

ních hodinách, protože to nedělá dobrý dojem a zaměstnanci se za platby papírovými poukázkami 

stydí. To se s Gusto Kartou již nestane. (Gusto Karta, 2018) Stravenkovou kartou Gusto Karta lze platit 

pomocí platebních terminálů nebo přes mobilní aplikaci. (Semerádová, 2017) 

 
  

Obrázek 7  -  Gusto Karta 
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Zaměstnavatel: 

Zaměstnavatelé díky elektronické stravence Gusto Karta nemusejí skladovat stravenky a řešit jejich 

bezpečné uložení, sníží si administrativu a také se zbaví nutnosti distribuce papírových poukázek jed-

notlivým zaměstnancům – stravné je po objednávce připsáno na karty zaměstnanců do 10 minut. 

Díky elektronické stravence Gusto Karta zaměstnavatelé ušetří čas i peníze – stravenková karta za-

chovává daňovou výhodnost papírových stravenek. 

Gusto Karta navíc nabízí síť akceptovatelů na míru – má pokrytí smluvních provozoven po celé ČR, 

ale síť je vždy projednávána přímo se zaměstnavatelem (zaměstnanci), aby Gusto Kartu naplno využili 

všichni držitelé. (Gusto Karta, 2018) 

 

GastroCard: 

Další novinkou na trhu elektronických stravenek je GastroCard provozovaná společností Bancibo, SE. 

Společnost k této činnosti obdržela povolení v podobě licence od České národní banky, což dělá elek-

tronickou stravenku ještě bezpečnější díky dohledu a regulacím ČNB. Elektronická stravenka 

GastroCard je platební karta, díky které držitelé platí za obědy snadno a chytře. GastroCard nahrazuje 

klasické papírové stravenky a nabízí moderní způsob odměňování zaměstnanců. (GastroCard, 2016) 
 

Zaměstnanec: 

Pro zaměstnance tato elektronická stravenka nabízí bezpečné uložení stravného, které je chráněno 

PIN kódem a při ztrátě či odcizení karty lze kartu zablokovat a stravné získat zpět. U plateb do 500 Kč 

lze platit bezkontaktně a zadání PIN kódu není vyžadováno, při platbách vyšších částek je nutné po-

užít kontaktní čip a zadat PIN kód. Placení s GastroCard je moderní, jednoduché a rychlé. Tato prak-

tická karta uvolní místo v peněžence, které zabíralo množství klasických papírových stravenek. 

Stravné na kartu měsíčně dobíjí zaměstnavatel pro další užívání karty.  

Společnost nyní vytváří mobilní aplikaci pro držitele elektronické stravenky GastroCard, aby bylo její 

užívání ještě příjemnější a snazší. (GastroCard, 2016) 

 

Zaměstnavatel:  

Jednou z největších výhod pro zaměstnavatele při užívání elektronických stravenek GastroCard je 

ušetřený čas, prostor a peníze, jelikož odpadá nutnost stravenky skladovat a distribuovat zaměstnan-

cům. Celý proces poskytování tohoto benefitu zaměstnancům je rychlejší, jednodušší, bezpečnější 

a modernější díky online systému, ve kterém probíhá celá správa elektronických stravenek 

GastroCard – přidávání či odebírání stravenkových karet, blokování karet, dobíjení kreditů. Díky 

GastroCard se navíc snižují náklady na provoz. Stravenkové karty jsou po objednání doručeny do 

firmy nebo přímo na adresy zaměstnanců, jednorázovou platbou se poté uhradí stravné a společnost 

ho nahraje na jednotlivé karty zaměstnanců. Daňová výhodnost je stejná, jako u stravenek papíro-

vých. (GastroCard, 2016) 

 

Callio Gastro karta 

Elektronická stravenka Callio Gastro karta je vydávána společností GGFS ČR s.r.o., která patří pod 

holding Grafobal Group a.s. Callio Gastro karta je další z možností, jak mohou zaměstnavatelé nahra-
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dit papírové stravenky. Je to moderní nové řešení v přispívání zaměstnavatelů na stravování zaměst-

nanců. Karta umožňuje bezkontaktní platby pomocí POS terminálů ve smluvních provozovnách, 

platby jsou rychlé, bezpečné a jednoduché.  

 

Zaměstnanec: 

Pro zaměstnance přináší elektronická stravenka Callio Gastro karta pohodlné a jednoduché, mo-

derní, rychlé placení přesných částek v restauracích, supermarketech a dalších smluvních provozov-

nách. Poskytuje bezpečné uložení a uplatňování stravného i ochranu při ztrátě či odcizení karty. Díky 

elektronické stravence mají zaměstnanci místo množství papírových stravenek v peněžence jen 

jednu kartu, odpadá také nutnost sčítání hodnot stravenek při placení účtenky ve vyšší hodnotě. Za-

městnanci vidí zůstatek na své elektronické kartě na každé účtence z terminálu, kterou dostanou po 

zaplacení. Při nabití dalšího stravného na kartu přijde zaměstnanci SMS zpráva upozorňující na navý-

šení stravenkového konta. Držitelé elektronické stravenky Callio Gastro karta navíc mohou využívat 

výhody věrnostního programu. 

 

Zaměstnavatel: 

Zaměstnavatel díky této elektronické stravence šetří čas stráveny distribucí stravenek zaměstnan-

cům, peníze za opakované poštovné při objednávání papírových poukázek do firmy, čas strávený 

administrativou. Nemusí také řešit zbylé stravenky na konci roku a kam nakoupené stravenky během 

roku ukládat. Elektronické stravné na Callio Gastro kartu je možné objednávat přímo ze systému, ve 

kterém zaměstnavatel vede docházku zaměstnanců či jejich mzdy. (Callio Gastro karta, 2016) 

 

Benefitka (Obrázek 8): 

Nadnárodní skupina Neeco představila svou elektronickou stravenku Benefitku, vyvinutou společ-

ností SatisPoll, s.r.o. Tato stravenková karta přináší oproti dosavadním elektronickým stravenkám 

velkou výhodu – zaměstnanci s ní nemusejí platit pouze ve smluvních provozovnách, ale ve všech pro-

vozovnách, které používají platební terminál MasterCard. Zaměstnanec kartou zaplatí stejně, jako 

s běžnou platební kartou (platební terminál díky MMC kódu sám rozpozná, že se jedná o platbu za 

jídlo). Kromě stravného zaměstnavatel může na kartu připisovat také další benefity, například pří-

spěvky na sport či léky – tyto ostatní benefity karta odděluje, aby byly veškeré příspěvky zaměstna-

vatele utraceny za dané zboží či služby (Strnad, 2017). Karta nahrané příspěvky dělí na dva typy: 

stravné a prostředky na volnočasové aktivity. Pokud jsou na kartě prostředky na stravné i volnoča-

sové aktivity, Benefitka při platbách sama rozezná, o jakou platbu se jedná (Byznys noviny, 2017). 

Díky této výhodě chce společnost překonat konkurenci, jako jsou společnosti Sodexo, Edenred a další 

významní poskytovatelé stravenek. Tyto společnosti nastavují vysoké marže pro zaměstnavatele 

i provozovny (pro provozovny jsou poplatky podle Asociace hotelů a restauraci (AHR) vysoké 6 až 7 

procent). Na tuto situaci reaguje elektronická stravenka Benefitka, která účtuje poplatky pouze za-

městnavatelům, kteří Benefitku nabízejí svým zaměstnancům. Tento poplatek může být maximálně 

sedmiprocentní. Provozovny (restaurace, supermarkety a podobně) neplatí společnosti žádné po-

platky, platí pouze poplatky bance za provedení platby – jako je tomu u běžných platbách kartou. 

(Strnad, 2017)  
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Zdroj: https://www.benefitka.com  

Zaměstnanec: 

Pro zaměstnance má tato novinka několik výhod. Oproti nepraktickým papírovým stravenkám, které 

byly po dlouhou dobu v podstatě jediným příspěvkem na stravné, které zaměstnanci mohli dostat, 

je tato stravenková karta ekologicky úsporná, praktická, v peněžence nezabere mnoho místa 

a stravné zaměstnanců je na ní bezpečně uloženo (v případě ztráty či odcizení karty lze stravné získat 

zpět). Na rozdíl od stravenkových karet ostatních společností přináší Benefitka významnou výhodu – 

zaměstnanci již nemusí řešit, zda provozovna akceptuje stravenky či nikoliv – stačí, když v provozovně 

lze platit kartou MasterCard. (Parlamentní listy, 2017) Zaměstnanci již nemusejí zkoumat seznamy 

akceptovatelů či vyhledávat, kde mohou svou stravenkovou kartu uplatnit. (Benefitka, 2018) 

Na této kartě navíc zaměstnanci mohou mít nahrané i další příspěvky zaměstnavatele – příspěvky na 

sport, volnočasové aktivity a podobně. Poté lze tyto prostředky uplatnit v jakékoliv provozovně, která 

akceptuje platební karty MasterCard. (Parlamentní listy, 2017) Na kartě není žádný denní limit pro 

transakce – využívání benefitů limituje pouze kredit dobitý zaměstnavatelem, zaměstnanec s ním 

může libovolně nakládat (Semerádová, 2017), s kartou navíc zaměstnanec zaplatí vždy přesnou 

částku. Zaměstnanci mají nepřetržitý přehled o platbách a zůstatcích na své kartě v intuitivním online 

systému. (Benefitka, 2018)  

Benefitka nemá žádné datum expirace, maximální limit nabitých prostředků je 350 000 Kč (na oba 

typy prostředků – stravné a volnočasové aktivity – zvlášť). (Semerádová, 2017) 

 

Zaměstnavatel: 

V dnešní době si většina společností zakládá na tom, jakou má image a jak si hýčká své zaměstnance 

– Benefitka nabízí zaměstnavatelům možnost chytře a efektivně odměňovat zaměstnance straven-

kami nebo prostředky na volnočasové aktivity. S Benefitkou mají zaměstnanci volnost, nemusejí se 

omezovat na smluvní provozovny. Zaměstnavatelé jsou navíc ušetřeni náročné administrativy, ve 

flexibilní online správě benefitů jsou automaticky hlídány zákonné limity, také roční limit 20 000 Kč 

na cestování, a zaměstnavatelé zde mají přehled o poskytovaných benefitech. Benefitka zaměstna-

vatelům kromě administrativy ušetří také peníze (díky daňovým odpočtům) a zaručí spokojené za-

městnance. (Benefitka, 2018) 
  

Obrázek 8  -  Benefitka 
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Benefit Plus (Obrázek 9): 

Společnost Benefit Management s.r.o. je na českém trhu od roku 2003 a nyní se stará o benefity více 

než 200 významných firem v České republice a na Slovensku a vytváří jim motivační programy na 

míru. Dlouhodobým cílem společnosti je být tahounem v oblasti elektronických benefitů ve střední 

Evropě.  

Společnost také přináší svou verzi elektronické stravenky Benefit Plus e-stravenka. (Benefit Plus, 

2018) 

Zdroj: https://www.benefit-plus.eu/konec-papirovych-stravenek-e-stravenkami-je-mozne-platit-uz-obchodech/ 

Zaměstnanec: 

Zaměstnanci jistě ocení tuto elektronickou stravenku, která jim rovněž přináší výhody jako platba 

přesné částky, rychlý a jednoduchý způsob placení, bezpečné platby, ušetřené místo v peněžence.  

Elektronickou stravenkou Benefit Plus mohou zaměstnanci platit například v supermarketech Albert 

a Tesco, v restauracích Pizza Coloseum, Bageterie Boulevard, Potrefená husa a také za dovoz jídla 

přes společnost Dáme jídlo.  

Zaměstnanci mohou využít stejnou kartu Benefit Plus pro úhrady stravování, ale také pro čerpání 

dalších volnočasových benefitů, pokud jim je zaměstnavatel dá k dispozici.  

 

Zaměstnavatel: 

Zaměstnavatelé se díky elektronické stravence Benefit Plus mohou rozloučit s rozsáhlou administra-

tivou, která je nutná u papírových stravenek (ať už při objednávání či distribuování). U elektronických 

stravenek Benefit Plus je pro zaměstnavatele významnou výhodou moderní, rychlý a jednoduchý 

proces poskytování stravování. (Benefit Plus, 2018)  

Obrázek 9  -  Benefit Plus 
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3 POROVNÁNÍ NABÍDKY ELEKTRONICKÝCH  

STRAVENEK SE SLOVENSKEM 

Se sousedním Slovenskem toho máme hodně společného, v této kapitole bakalářské práce se věnuji 

tomu, na kolik jsou společné znaky viditelné i u elektronických benefitů – konkrétně u elektronických 

stravenek.  

3.1 Nejvýznamnější poskytovatelé elektronických stravenek 

Na Slovensku patří mezi nejvýznamnější poskytovatele elektronických stravenek stejné velké společ-

nosti, jako v České republice – zaměstnavatelé mohou svým zaměstnancům poskytnout elektronické 

stravenky Ticket Restaurant Card společnosti Edenred Slovakia s.r.o. (Edenred, 2018) a také elektro-

nickou jídelní kartu Chèque Déjeuner společnosti Up Slovensko, s.r.o. (Up Slovensko, 2018).  

 

Společnost Edenred byla prvním poskytovatelem elektronických stravenek na Slovensku, když v pro-

sinci roku 2009 uvedla na trh Ticket Restaurant Card. Jako další se připojila Callio Gastro karta spo-

lečnosti GGFS s.r.o. a Gastro Pass Card společnosti Sodexo. Elektronická stravenka Gastro Pass Card 

společnosti Sodexo se později přestala nabízet. (Buchláková, 2016) 

 

Ticket Restaurant Card společnosti Edenred Slovakia: 

Společnost Edenred Slovakia je na Slovensku lídrem v řešení stravování, benefitů a motivace zaměst-

nanců. Společnost se neustále snaží vyvíjet a modernizovat své produkty v klasické a nyní i elektro-

nické podobě. Hlavními produkty společnosti jsou papírové stravenky Ticket Restaurant a Ticket Re-

staurant Card. Společnost Edenred má na Slovensku nejširší síť smluvních provozoven a až 99,3 % 

klientů by doporučilo služby společnosti Edenred. (Edenred, 2018) 

Elektronická stravenka Ticket Restaurant Card byla první stravenkovou kartou na Slovensku. 

(Edenred, 2018) Elektronická stravenka přináší stejné výhody, jako česká Ticket Restaurant Card. Na 

Slovensku má tato elektronická stravenka nejširší síť akceptovatelů. Pro zaměstnance je k dispozici 

mobilní aplikace TR karta, ve které zaměstnanci mohou zjistit aktuální zůstatek, vyhledat smluvní 

provozovny v okolí a také uplatnit slevy na produkty a služby u vybraných partnerů. (Edenred, 2018) 

Pro zaměstnavatele karta také přináší stejné výhody, jako česká Ticket Restaurant Card, moderní 

řešení s nižším rizikem, které šetří čas i administrativu. (Edenred, 2018) 

 

Jídelní karta Chèque Déjeuner společnosti Up Slovensko: 

Společnost Up Slovensko, s.r.o. působí na Slovensku od roku 1995. Cílem společnosti je poskytovat 

zaměstnavatelům optimální řešení v sociálních, motivačních, stimulačních a upevňovacích progra-

mech tak, aby zaměstnavatelé i zaměstnanci pociťovali přínos. (Up Slovensko, 2018) 

Jídelní karta Chèque Déjeuner přináší také stejné výhody, jako česká Chèque Déjeuner e-stravenka. 

Na Slovensku je rovněž platná 3 roky a slouží výhradně na stravování zaměstnanců. Na Slovensku má 

tato karta limit minimální platby, který je 3,38 EUR (stanoven podle výše stravného podle Minister-

stva práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky). (Up Slovensko, 2018) V přepočtu je limit 
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minimální platby roven 85,7 Kč (přepočet podle kurzu ČNB pro 20. dubna 2018). (Česká národní 

banka, 2003-2018) S jídelní kartou Chèque Déjeuner lze platit bezkontaktně až do výše 50 EUR, vyšší 

částky jsou vždy ověřovány PIN kódem a kartou lze platit až do výše zůstatku na kartě. Pro zaměst-

navatele karta také přináší výhody, stejně jako česká Chèque Déjeuner e-stravenka, spoří čas strá-

vený distribucí stravenek jednotlivým zaměstnancům a při administraci. Všechny činnosti spojené 

s jídelní kartou Chèque Déjeuner jsou bezpečné. (Up Slovensko, 2018) 

3.2 Další poskytovatelé elektronických stravenek 

Callio Gastro karta společnosti GGFS s.r.o. je moderní náhradou klasických papírových stravenek, 

která přináší mnoho výhod pro zaměstnavatele i zaměstnance. Callio Gastro karta umožňuje snadné, 

pohodlné a bezpečné placení za jídlo a potraviny. (Callio Gastro karta, 2013 - 2017) 

Zaměstnanci již nemusí mít v peněžence množství papírových stravenek, nahradí je pouze jedna 

karta, kterou lze zaplatit přesnou částku. Při dobití stravného zaměstnavatelem obdrží zaměstnanec 

SMS zprávu, zůstatek na stravenkové kartě se zaměstnanci zobrazí na každé účtence z terminálu. 

(Callio Gastro karta, 2013 - 2017) 

Pro zaměstnavatele je největší výhodou úspora času i peněz při opakované distribuci papírových 

stravenek zaměstnancům. Také mizí riziko spojené se skladováním stravenek. (Callio Gastro karta, 

2013 - 2017) 

Smluvní provozovny lze vyhledat na webu https://callio.ebr.services, kde lze provozovny filtrovat 

podle kategorie, názvu či přesného místa. Také pouze podle města či podle naší polohy. Ve vyhledá-

vači lze také uvézt tip na provozovnu, která by měla být zařazena do sítě akceptovatelů. (Callio Gastro 

karta, 2013 - 2017) 
 

Stravovací karta DOXX (Obrázek 10) je poskytována společností DOXX – stravné lístky spol. s r.o., která 

patří na Slovensku mezi významné společnosti poskytující stravovací lístky. Slovenská společnost 

vznikla v roce 2000 a už několik let neustále vyvíjí a modernizuje své produkty a služby. Výsledkem 

této modernizace je online systém objednávání stravovacích lístků a také stravovací karta DOXX. 

(DOXX stravné lístky, 2017)  

 
 

Zdroj: https://doxxlistky.sk/stravovacia-karta/ 

Obrázek 10  -  DOXX stravovací karta 

https://callio.ebr.services/


 24 

Zaměstnanec: 

Tato karta je moderní, umožňuje zaměstnancům rychlé a snadné platby za jídlo a potraviny. Kartou 

lze platit bezkontaktně a maximální výše platby je omezena pouze výší zůstatku na kartě. U této karty 

jsou platby nad 20 EUR chráněny PIN kódem. Minimální limit pro platby je 3,38 EUR. Zaměstnanci 

mají k dispozici bezplatný online účet, kde zjistí svůj zůstatek, zobrazí přehled transakcí, mohou zde 

změnit svůj PIN kód a v případě potřeby blokovat kartu. K dispozici je také mobilní aplikace Stravo-

vacia karta v mobile a Infoservis. Zaměstnanci svůj zůstatek vidí také na každé účtence z terminálu 

a informace o každé transakci obdrží zaměstnanec do e-mailu. 

Společnost každým dnem rozšiřuje síť akceptovatelů, kde mohou zaměstnanci uplatnit svou stravo-

vací kartu DOXX. 

 

Zaměstnavatel: 

Pro zaměstnavatele tato elektronická stravenka přináší mnoho výhod – ulehčení administrativy, on-

line dobíjení stravného na karty zaměstnanců, platnost stravenkové karty je 3 roky. Zaměstnavatelé 

mohou nechat na kartu natisknout logo společnosti a mohou kartu využívat také jako docházkovou 

kartu. (DOXX stravné lístky, 2017) 
 

Stravovací karta Stravenka (Obrázek 11) poskytována společností Axasoft, a.s. také nahrazuje klasické 

papírové stravenky. Stravné je zaměstnavatelem nahráno na stravovací kartu Stravenka, která fun-

guje jako platební karta sloužící k platbě za jídlo a potraviny. Tato moderní karta výrazně uleh-

čuje a zkvalitňuje život zaměstnavatelům, zaměstnancům i provozovatelům akceptujících provozo-

ven. (Stravenka, 2018) Tato stravovací karta byla uvedena na trh v prosinci roku 2015, kdy ji jako 

první začaly akceptovat maloobchodní prodejny COOP Jednota Slovensko. Aktivněji se Stravenka za-

čala dostávat do povědomí během roku 2016. (Podnikajte.sk, 2017) 

 
 

Zdroj: https://www.stravenka.sk/?card= 

Zaměstnanec: 

Pro zaměstnance přináší stravovací karta Stravenka mnoho výhod. Oproti papírovým stravenkám, na 

které se často nevrací hotovost, lze Stravenkou zaplatit přesnou částku, kterou zaměstnanec utratí. 

Stravenková karta Stravenka navíc umožňuje zaměstnancům hromadnou platbu na obědě s kolegy, 

Obrázek 11  -  Stravenka 
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přičemž kolegové pak mohou hodnotu svého oběda poslat ze své stravenkové karty na kolegovu. 

Zaměstnanci mají k dispozici portál, ve kterém mohou zjistit zůstatek svého účtu, zobrazit přehled 

transakcí, vyhledat smluvní provozovny nebo nastavit denní limit pro transakce. Karta je také chrá-

něna PIN kódem a v případě ztráty či odcizení ji lze zablokovat. (Stravenka, 2018) Bezkontaktní platby 

lze Stravenkou provádět do výše 10 EUR. Tento limit si zaměstnanec může libovolně zvyšovat či sni-

žovat. Na konci roku se elektronické stravné automaticky převádí do roku následujícího. 

Zaměstnanci mohou stravovací kartu Stravenku uplatnit například v těchto provozovnách: COOP Jed-

nota Slovensko, Terno, Hypernova, Moja Samoška a další potravinové řetězce, restaurace a jídelní 

zařízení. Síť smluvních provozoven se neustále rozrůstá, nyní se připravuje možnost uplatnění Stra-

venky v supermarketech Billa. V současné době lze Stravenku uplatnit ve více než 2 600 smluvních 

provozovnách. (Podnikajte.sk, 2017) 
 

Zaměstnavatel: 

Mezi největší výhody pro zaměstnavatele patří ulehčení od náročné administrativy spojené s papíro-

vými stravenkami. Se stravovací kartou Stravenka jde vše jednoduše a rychle přes elektronickou 

správu stravovacích karet – objednávání karet, dobíjení stravného a podobně, navíc má zaměstna-

vatel vždy o všem přehled. Splatnost faktury za dobití stravného si zaměstnavatel zvolí podle svých 

potřeb a také lze zvolit libovolnou nominální hodnotu elektronického stravného. (Stravenka, 2018) 

3.3 Elektronické stravenky v České republice vs. na Slovensku 

Nejvýznamnější společnosti, které poskytují elektronické stravenky, jsou v obou republikách společ-

nosti Edenred a Up. V České republice je lídrem společnost Sodexo, která svou elektronickou stra-

venku Gastro Pass Card nabízela i na Slovensku, později však tuto elektronickou stravenku ze sloven-

ského trhu stáhla.  

V České republice i na Slovensku svou elektronickou stravenku nabízí společnost GGFS (elektronická 

stravenka Callio Gastro karta). V obou republikách jsou také další společnosti, které vstoupily na stra-

venkový trh s vlastní elektronickou stravenkou a jsou tak konkurencí zavedeným společnostem.  

 

Hlavním rozdílem mezi elektronickými stravenkami v Česku a na Slovensku je denní limit pro trans-

akce. Zatímco v České republice mají elektronické stravenky zpravidla maximální denní limit 500 Kč 

a minimální limit nemají, na Slovensku mají elektronické stravenky ve většině případů minimální 

denní limit (3,38 EUR), nižší částky tedy stravenkovou kartou hradit nelze. Tato částka je stanovena 

Ministerstvem práce, sociálních věcí a rodiny jako minimální hodnota denního stravného. Maximální 

limit pro transakce obvykle není určen, zaměstnanci mohou své stravné čerpat až do výše zůstatku.  

 

Velkou konkurenční výhodou slovenské elektronické stravenky Stravenka je také možnost převádět 

stravné mezi kartami zaměstnanců – v případě, že kolega platí hromadně za společný oběd.   

Elektronické stravenky na českém i slovenském trhu se čím dál více dostávají do povědomí lidí, čím 

dál více zaměstnanců je vlastní a čím dál více provozoven je akceptuje. Společnosti poskytující elek-

tronické stravenky se snaží rozšiřovat síť smluvních provozoven a přinášet výhody, které je odliší od 

konkurence. 
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4 MOTIVACE K VYUŽÍVÁNÍ 

Elektronické formy benefitů v mnoha ohledech usnadňují čerpání benefitů, které zaměstnavatelé 

poskytují zaměstnancům. Mnohá usnadnění motivují zaměstnavatele k zavedení elektronických be-

nefitů, zaměstnance motivují k radostnému a častějšímu využívání.  

4.1 Elektronické stravenky 

Moderní elektronické stravenky mají oproti papírovým stravenkám mnoho výhod jak pro zaměst-

nance, tak pro zaměstnavatele.  

Pro zaměstnance je tento jednoduchý, rychlý způsob platby za jídlo v restauracích či za nákup potra-

vin navíc bezpečný – platby jsou chráněny PIN kódem, který si držitel stravenkové karty sám zvolí. 

V případě ztráty či odcizení stravenkové karty lze kartu zablokovat a po vystavení nové karty zaměst-

nanec získá své stravné zpět, což u papírových stravenek není možné. Z karty navíc zaměstnanec 

zaplatí vždy přesnou částku, která je na účtence – nemusí již tedy pokrýt celou hodnotu stravenky, 

jako je tomu ve většině případů u papírových stravenek, na které se zpravidla nevrací (nebo se vrací 

například 5 Kč). Další výhodou je, že zaměstnanci již nemusejí propočítávat hodnotu stravenek, jed-

noduše zaplatí část nákupu, jakou chtějí, jakou jim dovolí zůstatek nebo jakou jim dovolí denní limit 

pro transakce. Zbytek jednoduše doplatí v hotovosti nebo kartou. 

Některé podniky akceptují jen určité množství stravenek na jeden nákup – je ale rozdíl, když někdo 

platí stravenkami v nominální hodnotě 50 Kč a někdo jiný stravenkami v nominální hodnotě 100 Kč. 

V neposlední řadě je výhodou jistě to, že již není potřeba v peněžence nosit množství papírových 

stravenek, vše nahradí jedna karta, která je navíc ekologicky úspornější.  

Pro zaměstnavatele je celý proces jednodušší, nabízejí-li místo papírových stravenek tento benefit 

v elektronické podobě. Karty se pouze jednorázově objednají, poté již má každý zaměstnanec svou 

stravenkovou kartu, na který se mu každý měsíc připisuje kredit (= stravné, které se vypočítá stejně, 

jako u papírových stravenek). Zaměstnavatel již tedy nemusí fyzicky rozdávat stravenky zaměstnan-

cům, není ani potřeba množství papírových stravenek skladovat. Daňová výhodnost zůstává u elek-

tronické stravenky stejná, jako u papírové. 

Toto řešení je navíc ekologicky a administrativně velmi výhodné.  

4.2 Karty umožňující pravidelný pohyb a relaxaci 

Karty, které umožňují zaměstnancům volné nebo zvýhodněné vstupy do smluvních provozoven, jsou 

pro zaměstnance jedinečným benefitem. Relaxace po dlouhých pracovních dnech a pravidelný po-

hyb jsou přínosem pro zdraví zaměstnanců a pro jejich vyšší produktivitu. Tento benefit je vhodný 

pro všechny zaměstnance, nejen pro aktivní sportovce. Odpadá díky němu potřeba zakládat v pro-

vozovnách členství, platit jednorázové vstupy či permanentky, kredity. Společné využívání tohoto 

benefitu mezi zaměstnanci navíc utužuje firemní kulturu a vztahy mezi zaměstnanci, což je výhoda 

i pro zaměstnavatele. Tento benefit je pro obě strany daňově výhodný – neodvádí se z něj sociální 

ani zdravotní pojištění, zaměstnancům se nestrhává ani daň z příjmu. Zaměstnavatelé jistě touží po 

produktivních zaměstnancích plných energie, navíc jim poskytování tohoto benefitu zlepší celkový 

dojem na veřejnost, na případné uchazeče o zaměstnání. 
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5 ZAPOJENÍ OBCHODNÍCI 

Různé elektronické benefity lze uplatnit v různých provozovnách. Někteří poskytovatelé elektronic-

kých benefitů mají na internetu veřejný přehled smluvních provozoven. Kdokoliv může zjistit, kde lze 

kartu uplatnit. Někteří poskytovatelé tyto informace uvádějí pouze držitelům dané karty.  

5.1 Elektronické stravenky 

Gastro Pass Card společnosti Sodexo: 

Vyhledávač smluvních provozoven: https://www.mujpass.cz/cs. 

Ve webovém vyhledávači smluvních provozoven najdeme všechny restaurace a prodejny, kde mů-

žeme platit stravenkovou kartou Gastro Pass Card. Na úvodní straně stačí vybrat z nabídky produktů 

Gastro Pass Card, dále můžeme zadat lokalitu nebo povolit zjištění polohy. Lokalitu lze zadat pomocí 

kraje, okresu, města, městské části a ulice. Poté lze zadat, v jak širokém okolí zadaného místa chceme 

zobrazit provozovny – od přesně zadaného místa či polohy vzdálené od 500 metrů po 10 kilometrů. 

Déle můžeme provozovny filtrovat podle typu – v případě stravenkové karty zvolíme typ stravování 

či nákupy, dále lze tento výběr ještě upřesnit. Nákupy → markety a obchody, specializované potra-

viny. Stravování → dovoz jídla, lahůdky, restaurace + jídelny, kavárny + čajovny + bary. Po stisknutí 

tlačítka hledat se nám zobrazí seznam provozoven splňující kritéria, který si můžeme seřadit podle 

názvu, okresu či kraje. Také můžeme přepnout zobrazení na mapu. 

 

Ticket Restaurant Card společnosti Edenred: 

Vyhledávač smluvních provozoven: https://search.trc.cz/cs/map/. 

Smluvní provozovny, kde lze platit stravenkovou kartou Ticket Restaurant Card, můžeme vyhledat 

přímo na webových stránkách stravenkové karty Ticket Restaurant Card – záložka Vyhledávač provo-

zoven. Zde lze zadat pouze klíčové slovo a adresu (stačí pouze město). Kliknutím na tlačítko odeslat 

se nám zobrazí požadované výsledky. Povolíme-li webovému prohlížeči zjistit naši polohu, ukáže nám 

vyhledávač smluvní provozovny v našem okolí.  

 

Chèque Déjeuner e-stravenka společnosti Up Česká republika: 

Vyhledávač smluvních provozoven: lze zobrazit pouze po přihlášení do zákaznické zóny na 

http://www.estravenka.cz. (Up Česká republika, 2018) Na žádost o seznam smluvních provozoven 

infolinka společnosti Up Česká republika nereagovala. 

 

Naše stravenka společnosti Lidl stravenky (společný projekt společností Lidl a Kaufland): 

Vyhledávač smluvních provozoven: https://www.nasestravenka.cz/zamestnanec. 

Smluvní provozovny, kde lze platit elektronickou Naší stravenkou, najdeme na webových stránkách 

Naší stravenky v sekci zaměstnanec. Do daného políčka můžeme napsat konkrétní vyhledávaný dotaz 

(město či konkrétní provozovnu) nebo zobrazit na mapě nejbližší provozovny podle naší polohy. Také 

můžeme vyhledat určitý typ provozovny – supermarket Lidl, supermarket Kaufland, restaurace, 

rychlé občerstvení, jídelny, bary, kavárny, pivnice, cukrárny a jiné. 
 
  

https://www.mujpass.cz/cs
https://search.trc.cz/cs/map/
http://www.estravenka.cz/
https://www.nasestravenka.cz/zamestnanec
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Gusto Karta investiční skupiny Arca Capital: 

Vyhledávač smluvních provozoven: lze zobrazit pouze po přihlášení do portálu Gusto Karty na 

https://portal.gustokarta.cz/prihlaseni. (Doskočilová, 2017) 

Aktuálně tvoří síť smluvních provozoven přibližně 3 tisíce míst, kde lze Gusto Kartou platit. Společnost 

intenzivně pracuje na rozšiřování této sítě a předpokládá 12 tisíc smluvních provozoven ke konci roku 

2019. Mezi velké řetězce spadající do sítě smluvních provozoven, kde lze platit stravenkovou kartou 

Gusto Karta, patří supermarkety Albert a Tesco, vybrané maloobchodní prodejny Coop, prodejny 

Hruška, Globus, vybrané sítě řeznictví (Makovec, Filák). (Emailová komunikace, marketingový 

manažer GK, 2018) 

Jako ukázku míst, kde lze stravenkovou kartou platit, uvádí společnost na webových stránkách Gusto 

Karty tyto provozovny: supermarket Albert, maloobchodní prodejny Coop, Fat Free – jezte zdravě, 

Fruitisimo, Home Office Bistro & Coffee, Nola Restaurant & Café, Guty – moderní asijská kuchyně, 

Safír – libanonská restaurace, Jizerské pekárny, Šťastná kráva, Pankrácký Rynek a La Pisa. (Gusto 

Karta, 2018) 

 

GastroCard společnosti Bancibo, SE: 

Seznam smluvních provozoven není k dispozici. 

 

Callio Gastro karta společnosti GGFS ČR s.r.o.: 

Seznam smluvních provozoven není k dispozici. 

 

Benefitka od Neeco Group: 

Vyhledávač smluvních provozoven: není potřeba. 

K uplatňování elektronického stravného s kartou Benefitka není potřeba žádný vyhledávač smluvních 

provozoven, Benefitka ani žádnou síť akceptovatelů nemá – lze s ní platit všude, kde je platební ter-

minál. (Benefitka, 2018) 

 

Benefit Plus e-stravenka společnosti Benefit Management s.r.o.: 

Seznam smluvních provozoven, kde lze uplatnit elektronickou stravenku Benefit Plus, je k dispozici 

pouze pro klienty společnosti, se kterými je řádně uzavřena smlouva. (Emailová komunikace, 

specialista smluvní sítě BM, 2018) Jako ukázku míst, kde lze stravenkovou kartou Benefit Plus platit, 

uvádí společnost na webových stránkách tyto provozovny: supermarket Albert, supermarket Tesco, 

restaurace Bageterie Boulevard, Pizza Coloseum, Potrefená Husa, Paneria, řeznictví Procházka 

a službu Dáme jídlo. (Benefit Plus, 2018) 

5.2 Supermarkety akceptující elektronické stravenky 

V České republice mezi největší řetězce s potravinami (a s všeobecným zbožím) patří: 

 

Albert 

Společnost Ahold Czech Republic, a.s. provozující supermarkety a hypermarkety Albert se v roce 

1990 stala prvním zahraničním řetězcem s potravinami, který vstoupil na český trh. (Albert, 2018) Po 

celé České republice je nyní 291 prodejen Albert. (Supermarkety v ČR, 2018) Všechny tyto pobočky 

https://portal.gustokarta.cz/prihlaseni
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akceptují elektronické stravenky společností Up Česká republika (Chèque Déjeuner e-stravenka), 

Edenred (Ticket Restaurant Card), Sodexo (Gastro Pass Card), Arca Capital (Gusto Karta) a Benefit 

Management (Benefit Plus e-stravenka). Za stravenky lze samozřejmě nakoupit pouze potraviny, 

v případě vrácení potravin je zákazníkovi vyplacena hotovost za vrácené zboží. (Emailová 

komunikace, zákaznická infolinka Albert, 2018) 

 

Billa 

Po celé České republice je 221 prodejen (Supermarkety v ČR, 2018) Billa, které zatím elektronické 

stravenky nepřijímají. To se má v blízké době změnit – společnost Rewe Group, která supermarkety 

Billa provozuje, nyní připravuje technické řešení akceptace elektronických stravenek a doufá v zahá-

jení akceptace na začátku druhé poloviny roku 2018. (Emailová komunikace, Cash Manager BILLA, 

2018) 

 

Tesco 

Po cele České republice můžeme nalézt 240 prodejen (Supermarkety v ČR, 2018). Stravenky (papí-

rové i elektronické) jsou přijímány ve všech supermarketech a obchodech Tesco Expres na pokladní 

zóně, v hypermarketech Tesco lze stravenkami platit na pokladně u pultu teplého občerstvení (gril). 

Pokud u tohoto pultu pokladna není, lze platit stravenkami za toho zboží na pokladně. Pokud v hy-

permarketu vůbec není pult s teplým občerstvením, jsou stravenky přijímány na pokladní zóně. Lze 

platit elektronickými stravenkami Gastro Pass Card (Sodexo), Ticket Restaurant Card (Edenred) a Be-

nefit Plus (Benefit Management). (Emailová komunikace, informační linka Tesco, 2018)  

 

Penny Market 

Po celé České republice je 353 prodejen (Supermarkety v ČR, 2018) Penny Market. Jsou provozovány, 

stejně jako supermarkety Billa, skupinou Rewe Group. Na českém trhu se tyto supermarkety objevily 

v roce 1997. (Penny Market, 2018) Od 1. června 2017 lze v supermarketech Penny Market platit stra-

venkami společnosti Edenred, v papírové i elektronické formě (Ticket Restaurant stravenky a Ticket 

Restaurant Card). (Penny Market, 2018) 

 

Kaufland 

V České republice je již 119 supermarketů Kaufland (Supermarkety v ČR, 2018). Elektronické stra-

venky, které supermarkety akceptují nelze dohledat, na dotaz zákaznická linka nereagovala. Předpo-

kládám, že supermarkety akceptují pouze elektronickou Naši stravenku, která je společným projek-

tem se supermarkety Lidl. 
 

Supermarkety Lidl 

Po České republice je 230 prodejen supermarketů Lidl (Supermarkety v ČR, 2018). Elektronické stra-

venky, které supermarkety akceptují nelze dohledat, na dotaz zákaznická linka nereagovala. Předpo-

kládám, že supermarkety akceptují pouze elektronickou Naši stravenku, která je společným projek-

tem se supermarkety Kaufland. 
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5.3 Karty umožňující pravidelný pohyb a relaxaci 

Active Pass společnosti Sodexo: 

Vyhledávač smluvních provozoven: https://www.mujpass.cz/cs. 

Jedná se o stejný vyhledávač jako u smluvních provozoven, kde lze uplatnit stravenkovou kartu 

Gastro Pass Card, jelikož společnost Sodexo má pro všechny své produkty jeden vyhledávač smluv-

ních provozoven. Na úvodní straně zvolíme z rolovací nabídky produkt Active Pass. Poté můžeme 

zadat lokalitu nebo povolit zjištění naší polohy. Lokalitu lze zadat pomocí kraje, okresu, města, měst-

ské části a ulice. Poté lze zadat, v jak širokém okolí zadaného místa chceme zobrazit provozovny – od 

přesně zadaného místa či polohy vzdálené od 500 metrů po 10 kilometrů. Déle můžeme provozovny 

filtrovat podle typu – relax a krása, sport, vzdělávání, zážitky či zdraví. Poté jsou u každého typu akti-

vity další podkategorie: relax a krása – beauty služby, lázně a procedury, masáže a sauny, wellness 

zážitky, sport – 23 podkategorií (například bojové sporty, fitness, jóga, pro maminky a děti, sport 

v přírodě, sezónní nabídka a další), vzdělávání – osobní rozvoj a poradenství, zážitky – beauty 

a wellness zážitky, hobby a umění, zdraví – rehabilitace, masáže, sauny, zdravotní cvičení. Po stisknutí 

tlačítka hledat se nám zobrazí seznam provozoven splňující kritéria, který si můžeme seřadit podle 

názvu, okresu či kraje. Také můžeme přepnout zobrazení na mapu.  

Pro kartu Active Pass Plus je k dispozici také stejný vyhledávač, v rolovací nabídce vybereme produkt 

Active Pass Plus. Poté stejným způsobem zadáme lokalitu nebo načteme naši polohu a můžeme fil-

trovat provozovny podle typu (typy aktivit jsou stejné jako u Active Pass), dále také podle podkate-

gorií. Relax a krása má stejné podkategorie jako Active Pass, v kategorii sport je s kartou Active Pass 

Plus jedna podkategorie navíc – cvičení se zvířecími kamarády, podkategorie vzdělávání je rovněž 

stejná, zážitky – u karty Active Pass Plus jsou navíc podkategorie adrenalinové aktivity, aktivity pro 

děti, rodiny a děti, zážitkové aktivity a u kategorie zdraví jsou podkategorie rovněž stejné.  

 

MultiSport karta: 

Vyhledávač smluvních provozoven: https://multisport.cz/?s. 

Smluvní provozovny, které lze navštěvovat s kartou MultiSport, můžeme vyhledat přímo na webo-

vých stránkách společnosti MultiSport v záložce Aktivity a místa. Zde můžeme vyhledat konkrétní 

místo nebo aktivitu, a také filtrovat provozovny podle zadaných kritérií. Filtrovat můžeme podle 

města, městské části a typu aktivity. U typu aktivity můžeme zobrazit všechny nebo zvolit kategorie 

– 19 kategorií, například bojové sporty, bowling, fitness, skupinové aktivity, vodní sporty či wellness. 

Některé kategorie mají ještě několik podkategorií – například bojové sporty mají 14 podkategorií 

(box, karate, sebeobrana a další). Také lze zaškrtnout požadavek, že chceme zobrazit nejnovější zaří-

zení. Na hlavní straně vyhledávače se nám ukazuje mapa s provozovnami v našem okolí (pokud 

máme aktivovanou polohu) a také tipy na sezónní aktivity. Výsledky lze zobrazit na mapě nebo jako 

seznam.  
  

https://www.mujpass.cz/cs
https://multisport.cz/?s
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6  PRŮZKUM POHLEDU ZAMĚSTNANCŮ 

Pro získání informací o pohledu zaměstnanců na benefit ve formě elektronických stravenek jsem 

sestavila dotazník, který byl určen výhradně držitelům elektronických stravenek.   

Dotazník s názvem „Elektronické stravenky – ano či ne?“ jsem zveřejnila na portálu www.vyplnto.cz. 

Následně jsem odkaz na dotazník rozeslala firmám, které poskytují svým zaměstnancům elektronické 

stravenky. Odkaz na dotazník jsem rozeslala také dalším firmám, u kterých jsem nevěděla, zda elek-

tronické stravenky poskytují. Tyto firmy jsem oslovila s dotazem, zda elektronické stravenky posky-

tují, v případě že ano, požádala jsem je o rozeslání dotazníku zaměstnancům a o vyplnění. 

Dotazník vyplnilo celkem 124 respondentů, tedy držitelů elektronických stravenek.  

Obsahuje 11 otázek – 3 otázky identifikující respondenta, 6 otázek přímo na stravenkovou kartu, 

kterou daný respondent vlastní a poslední 2 otázky se týkají obecné spokojenosti či nespokojenosti 

s touto modernizací oblíbeného benefitu. Otázky jsou z většiny uzavřené, 3 z nich jsou polouzavřené 

– respondent má možnost zvolit z nabídnutých odpovědí nebo dopsat vlastní odpověď. Všechny 

otázky v dotazníku jsou povinné.  

 

Výzkumné předpoklady: 

VP 1: Většina respondentů spadajících do věkové kategorie do 30 let je spokojena s elektronickými 

stravenkami. 

VP 2: Ženy, které vlastní elektronické stravenky, oceňují moderní, rychlý a snadný způsob placení za 

jídlo a potraviny. 

VP 3: Muži ocení praktické výhody, jako jsou platby přesných částek, které mohou být i nižší než 

hodnota papírové stravenky a oproštění od sčítání hodnot jednotlivých stravenek. 

 

Vyhodnocení průzkumu přispěje k ucelenému pohledu na elektronické benefity, odhalí výhody a ne-

výhody elektronických stravenek, jak je držitelé vnímají. Potvrdí nebo vyvrátí mou hypotézu, že tato 

moderní podoba příspěvku na stravování je oblíbená a držitelé si uvědomují zjednodušení a bezpeč-

nost uplatňování tohoto benefitu. Předpokládám, že většina respondentů uvede spokojenost s pře-

chodem z papírových stravenek na elektronické. Spokojenost očekávám především u respondentů 

ve věku do 30 let, jelikož mladí lidé jsou zpravidla více otevřeni novým technologiím. Také očekávám 

spokojenost žen s uvolněním místa v peněžence a s pohodlným, moderním a rychlým placením elek-

tronickou stravenkou. U mužů naopak očekávám vnímání praktičtějších výhod – platba přesné 

částky, oproštění od sčítání hodnot jednotlivých stravenek.  

 

Tento průzkum a informace, které vyplynou z jeho vyhodnocení, také sledují cíl práce. Odhalí sku-

tečné názory držitelů elektronických stravenek na možnosti a podmínky uplatnění elektronických be-

nefitů.  

  

http://www.vyplnto.cz/
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6.1 Vyhodnocení jednotlivých otázek 

Otázky 1–3: identifikace respondenta (pohlaví, věk, místo bydliště) 

Tyto první 3 otázky jsem do dotazníku zařadila, abych měla představu, jak se názory na elektronické 

stravenky mohou lišit v závislosti na důležitých faktorech, jako je pohlaví, věk a místo bydliště. Tyto 

faktory jsou důležité z toho důvodu, že mladší generace může vidět v elektronické podobě stravenek 

větší usnadnění, ženy mohou vnímat jiné výhody než muži, obyvatelé větších měst mohou elektro-

nickou stravenku využít na více místech než obyvatelé malých měst či vesnic.  

Na dotazník mi odpovídali respondenti obou pohlaví téměř rovným dílem: 

• 52,42 % (65) respondentek; 

• 47,58 % (59) respondentů. 
  

Téměř rovnoměrně byli respondenti rozděleni i věkově, do každé nabídnuté věkové kategorie spadá 

zhruba třetina respondentů: 

• nejvíce respondentů patří do skupiny 31–50 let, do této kategorie se zařadilo 37,9 % (47) 
respondentů; 

• o necelé procento méně respondentů se zařadilo do věkové kategorie do 30 let (37,1 %, 
46 respondentů); 

• nejméně respondentů, 25 % (31), se zařadilo do věkové kategorie 51 let a více.  
 

Většina respondentů žije v Praze, celkem 40,32 % (50) respondentů, v jiném městě s 60 tisíci obyva-

teli a více žije 33,87 % (42) respondentů. Ve městě s méně než 60 tisíci obyvateli nebo na vesnici žije 

25,81 % (32) respondentů.  
 

Otázka 4: Jakou elektronickou stravenku respondent vlastní (Obrázek 12) 

Tuto otázku jsem respondentům položila, abych se dozvěděla, jakou elektronickou stravenku má 

nejvíce respondentů, jak jsou rozšířené elektronické stravenky jednotlivých poskytovatelů. 

Nejvíce respondentů vlastní elektronickou stravenku společnosti Sodexo (Gastro Pass Card, 

26,61 %, 33 respondentů) a na druhém místě je elektronická stravenka společnosti Edenred (Ticket 

Restaurant Card, 21,77 %, 27 respondentů). Poté je srovnatelné množství respondentů držiteli elek-

tronických stravenek společnosti Up Česká republika (Chèque Déjeuner e-stravenka, 13,71 %, 17 re-

spondentů), Arca Capital (Gusto Karta, 11,29 %, 14 respondentů) a Bancibo, SE (GastroCard, 10,48 %, 

13 respondentů). Nejméně respondentů uvedlo, že jsou držiteli elektronických stravenek společnosti 

Lidl stravenky (Naše stravenka), Benefit Management (Benefit Plus) a Neeco (Benefitka). 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Otázky 5 a 6: Jaké jsou pro respondenta nejvýznamnější výhody elektronických stravenek oproti papí-

rovým, jaké spatřuje nevýhody v používání elektronických stravenek 

U otázky na výhody elektronických stravenek mohli respondenti z osmi navržených odpovědí zvolit 

jednu až tři, mohli také dopsat vlastní odpověď. Navržené odpovědi v dotazníku:  

• platba přesné částky; 

• možnost hradit vyšší částky než pětinásobek stravenek; 

• oproštění od sčítání hodnot stravenek; 

• zbavení se rozpaků při placení stravenkami;  

• úspora místa v peněžence; 

• ekologicky úspornější řešení;  

• moderní a rychlý způsob placení;  

• možnost blokace při ztrátě či odcizení karty.  
 

Nejvíce respondentů považuje za významnou výhodu elektronických stravenek platbu přesné částky 

(oproti nutnosti pokrýt celou hodnotu stravenky), tuto odpověď zvolilo 41 respondentů (33,06 %). 

Téměř shodný názor je na výhodu v podobě oproštění od sčítání hodnot jednotlivých stravenek, tuto 

možnost zaškrtlo 40 respondentů (32,26 %). Jako další výhody respondenti často vnímají možnost 

platit elektronickou stravenkou vyšší částku, než je pětinásobek papírové stravenky, moderní a rychlý 

způsob placení a také zbavení se rozpaků při placení. Malé množství respondentů (1,62 %, 2 respon-

denti) uvedlo, že elektronické stravenky nemají žádné výhody.   

 

U otázky zjišťující nevýhody, které respondenti spatřují, šlo ze tří navržených odpovědí rovněž zvolit 

jednu až tři, respondenti také mohli doplnit vlastní odpověď. Vybírat mohli z navržených odpovědí: 

žádné nevýhody, nedostatečná síť akceptovatelů, nemožnost darování stravenky (například dítěti). 
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Nadpoloviční většina respondentů uvedla, že není spokojena se sítí akceptovatelů, kde lze elektro-

nickou stravenku uplatnit. Tuto odpověď zvolilo 81 respondentů (65,32 %). Téměř polovina respon-

dentů uvedla, že za nevýhodu považují nemožnost darování stravenky (dítěti, partnerovi a podobně 

– elektronické stravenky jsou personalizované), tuto odpověď zvolilo 40 respondentů (32,26 %). 

Žádné nevýhody u elektronických stravenek nespatřuje pouze 21 respondentů (16,94 %). Někteří 

respondenti dopsali vlastní názor na nevýhody elektronických stravenek: poplatky spojené se zříze-

ním a používáním karty, stejně jako u platební karty, špatná zkušenost s nesmyslnou expirací strav-

ného, nemožnost okamžité kontroly stavu účtu (papírové stravenky lze snadno spočítat), objevily se 

také odpovědi zabírání místa v peněžence a ničení přírody.  

 

Otázky 7 a 8: Kde respondent nejčastěji uplatňuje svou elektronickou stravenku (Obrázek 13), jak je 

spokojen se sítí smluvních provozoven 

Těmito otázkami zjišťuji, za co respondenti nejčastěji utrácejí své elektronické stravné 

• za jídlo v restauracích, kavárnách a podobně; 

• za nákupy potravin; 

• za dovoz jídla.  

 

Také zjišťuji spokojenost respondentů s pokrytím akceptovatelů jejich elektronické stravenky. Oblí-

bený benefit v této podobě ještě není příliš zavedený, možnosti uplatnění papírových stravenek jsou 

stále mnohokrát větší. Každým dnem se ale sítě akceptovatelů rozšiřují.  

Nejvíce respondentů uplatňuje svou elektronickou stravenku v restauracích, kavárnách a podobných 

podnicích. Tuto možnost zvolilo 41,94 % (52) respondentů, dále také hodně respondentů uplatňuje 

elektronickou stravenku při platbě za dovezené jídlo – 31,45 % (39) respondentů. Nejméně respon-

dentů, přibližně čtvrtina, uplatňuje elektronickou stravenku nejčastěji v obchodech s potravinami 

(26,61 %, 33 respondentů).  

Spokojenost se smluvní sítí jednotlivých společností provozujících elektronické stravenky udává 

menší polovina respondentů – 42,74 % (53 respondentů). Záleží však také na tom, jaké má daný 

respondent (uživatel elektronické stravenky) nároky. Někomu se smluvní síť provozoven shoduje 

s provozovnami, které běžně navštěvuje, někomu nikoliv. Důležité je, že tato modernizace stravenek 

postupuje a každým dnem smluvní provozovny přibývají. 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka 9: Které služby respondent nejčastěji využívá v online správě stravenkového konta 

Tuto otázku jsem respondentům položila, abych zjistila, jak pracují se správou svého konta a jaké 

služby ve správě využívají. Respondenti vybírali z navržených odpovědí a mohli také dopsat vlastní 

odpověď. Navržené odpovědi:  

• zobrazení zůstatku; 

• přehled provedených transakcí; 

• zjištění expirace stravného; 

• vyhledávání smluvních provozoven. 
 

Nejvíce respondentů správu svého stravenkového konta využívá k zobrazení přehledu transakcí 

(40,32 %, 50 respondentů), také pro zjištění zůstatku na stravenkové kartě (37,1 %, 46 respondentů). 

10,48 % (13) respondentů uvedlo, že ve správě stravenkového konta nevyužívají žádnou službu.  

 

Otázky 10 a 11: Oceňuje respondent přechod zaměstnavatele z papírových stravenek na elektronické, 

souhlasí respondent s tvrzením, že elektronická stravenka v blízké době zcela nahradí ty papírové  

Tyto otázky jsem respondentům položila, abych zjistila jejich celkovou spokojenost či nespokojenost 

s elektronickými stravenkami a také, abych se dozvěděla, zda předvídají úspěch těchto moderních, 

ekologicky úsporných stravenek.  

Větší polovina respondentů oceňuje přechod jejich zaměstnavatele na elektronické stravenky 

(přesně 55,65 %, 69 respondentů). Menší polovina respondentů je k elektronickým stravenkám skep-

tická a není spokojena s modernizací tohoto benefitu. Téměř stejný počet respondentů, jako těch 

s kladným názorem na elektronické stravenky, věří v dobrou budoucnost pro tuto podobu příspěvku 

na stravování a očekávají, že jednou tyto karty zcela nahradí papírové poukázky. Tento názor uvedlo 
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54,84 % respondentů (68). Necelá třetina (29,84 %, 37) respondentů s tvrzením, že elektronická stra-

venka v blízké době nahradí ty papírové, nesouhlasí a 15,32 % respondentů (19) na toto tvrzení nemá 

názor, neví. (Obrázek 14) 

Zdroj: vlastní zpracování 

6.2 Vyhodnocení podle kritérií 

Jak to vidí ženy: 

Jak je již uvedeno, na dotazník odpovědělo 65 žen: 

• necelá polovina z nich je ve věku do 30 let (41,54 %, 27 respondentek); 

• 33,85 % respondentek (22) spadá do věkové kategorie 31–50 let; 

• do věkové kategorie 50 let a více se zařadilo 16 respondentek (24,62 %).  

 

43,08 % respondentek (28) žije v Praze, 33,85 respondentek (22) žije v jiném městě s 60 tisíci obyva-

teli a více a 23,08 % respondentek (15) žije ve městě s méně než 60 tisíci obyvateli nebo na vesnici. 

 

Ženy, které odpovídaly na dotazník, vlastní elektronické stravenky Ticket Restaurant Card (Edenred) 

v počtu 26,15 % (17), Gastro Pass Card (Sodexo) v počtu 21,54 % (14), Gusto Kartu (Arca Capital) 

v počtu 12,31 % (8), Chèque Déjeuner e-stravenku (Up Česká republika) a GastroCard (Bancibo, SE) 

obě v počtu 10,77 % (7). 5 respondentek (7,69 %) vlastní elektronickou stravenku Naše stravenka 

(Lidl stravenky), 4 (6,15 %) respondentky vlastní elektronickou stravenku Benefitku (Neeco) 

a 3 (4,62 %) respondentky uvedly, že vlastní elektronickou stravenku Benefit Plus (Benefit Ma-

nagement). 

 

Ženy vnímají jako největší výhodu při používání elektronických stravenek oproštění od sčítání hodnot 

jednotlivých stravenek (tuto výhodu zvolilo 27 respondentek – 41,54 %), také platbu přesné částky 
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(tuto výhodu zvolilo 23 respondentek – 35,38 %) a moderní a rychlý způsob placení (uvedlo 15 re-

spondentek – 23,08 %). (Obrázek 15) 

Jako nevýhody ženy nejvíce vnímají nedostatečnou síť akceptovatelů (uvedlo 41 respondentek, 

63,08 %) a také nemožnost darování stravenky například dítěti (vedlo 19 respondentek, 29,23 %). 

13 respondentek (20 %) nepociťuje žádnou nevýhodu při užívání elektronických stravenek. 

 

Ženy nejčastěji uplatňují svou elektronickou stravenku v restauracích, kavárnách a podobně (uvedlo 

28 respondentek, 43,08 %) a také za nákupy potravin (19 respondentek, 29,23 %). Nadpoloviční vět-

šina žen není spokojena se sítí provozoven, kde mohou elektronickou stravenku uplatnit, spokojenost 

uvedlo pouze 38,46 % respondentek (25).  

 

Ve správě stravenkového konta ženy nejčastěji využívají funkce zobrazení přehledu transakcí 

(44,62 %, 29 respondentek) a zobrazení zůstatku (40 %, 26 respondentek).  

 

Co se týče obecné spokojenosti žen s elektronickými stravenkami, 55,38 % respondentek (36) je spo-

kojeno s přechodem zaměstnavatele na elektronické stravenky, 44,62 % (29) respondentek nikoliv. 

S tvrzením, že elektronické stravenky v blízké době zcela nahradí ty papírové, souhlasí 58,46 % re-

spondentek (38), 26,15 % (17) respondentek nesouhlasí a 15,38 % (10) respondentek neví.  

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Jak to vidí muži: 

Mužů na dotazník odpovědělo 59. Nejvíce respondentů spadá do věkové kategorie 31–50 let (celkem 

42,37 %, 25 respondentů), 32,2 % (19) respondentů spadá do věkové kategorie do 30 let a nejmenší 

podíl mužů spadá do věkové kategorie 51 let a více (25,42 %, 15 respondentů). Respondenti žijí: 

• nejčastěji v Praze (37,29 %, 22); 

• 33,9 % (20) respondentů žije v jiném městě s 60 tisíci obyvateli a více; 

• nejméně respondentů (28,81 %, 17) uvedlo, že žije ve městě s méně než 60 tisíci obyvateli 
nebo na vesnici.  
 

Respondenti nejčastěji vlastní elektronickou stravenku Gastro Pass Card (Sodexo) v počtu 32,2 % (19) 

respondentů, Ticket Restaurant Card (Edenred) a Chèque Déjeuner e-stravenku (Up Česká republika) 

obě v počtu 16,95 % (10) respondentů, Gusto Kartu (Arca Capital) a GastroCard (Bancibo, SE) obě 

v počtu 10,17 % (6) respondentů. Elektronickou stravenku Benefit Plus (Benefit Management) vlastní 

6,78 % respondentů (4), elektronickou Naši stravenku vlastní 5,08 % respondentů (3) a elektronickou 

stravenku Benefitku vlastní 1,69 % respondentů (1).  

 

Jako největší výhodu elektronických stravenek muži uvádějí platbu přesné částky, která může být 

i nižší než pětinásobek stravenky (tuto výhodu uvádí 30,51 % respondentů, 8), možnost hradit i vyšší 

částky, než je pětinásobek stravenky (uvádí 25,42 % respondentů, 15). Jako další výhody vnímají 

oproštění od sčítání hodnot stravenek (22,03 % respondentů, 13) a zbavení se rozpaků při placení 

stravenkami (tuto výhodu uvedlo 16,95 % respondentů, 10). (Obrázek 16) 

Jako největší nevýhodu elektronických stravenek muži vnímají nedostatečnou síť akceptovatelů 

(67,8 %, 40 respondentů) a také nemožnost darování stravenky dítěti a podobně (tuto nevýhodu 

uvedlo 35,59 % respondentů, 21).   

 

Nejvíce mužů uplatňuje svou elektronickou stravenku nejčastěji v restauracích, kavárnách a podobně 

(40,68 %, 24 respondentů). Dále za dovoz jídla, za tuto službu elektronické stravné nejčastěji utrácí 

35,59 % respondentů (21). Za nákupy potravin utrácí nejčastěji elektronické stravné 23,73 % respon-

dentů (14). Se spokojeností se sítí smluvních provozoven jsou na tom muži přibližně půl na půl, 

52,54 % (31) respondentů se sítí provozoven spokojeno není a 47,46 % (28) ano. 

 

Ve správě elektronického stravného muži nejčastěji využívají přehled transakcí stravenkovou kartou 

(uvedlo 35,59 %, 21 respondentů) a zjištění zůstatku (uvedlo 33,9 %, 20 respondentů).  

 

Větší polovina mužů oceňuje, že zaměstnavatel přešel z papírových stravenek na elektronické, tuto 

možnost zvolilo 55,93 % respondentů (33). Zbývající část respondentů (44,07 %, 26) uvedla, že 

s touto skutečností spokojena není. Světlou budoucnost elektronickým stravenkám předvídá 

50,85 % respondentů (30), 33,9 % respondentů (20) s tvrzením, že elektronická stravenka v blízké 

době zcela nahradí ty papírové, nesouhlasí. Zbytek respondentů (15,25 %, 9) neví.  
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jak rozhodující je věk: 

Respondenti do 30 let: 

Do věkové kategorie do 30 let se zařadilo 46 respondentů (ze všech 124 respondentů to je 37,1 %). 

Respondenti do 30 let jsou: 

• z 58,7 % ženy (27); 

• z 41,3 % muži (19).   

 

Z těchto respondentů 39,13 % (18) žije ve městě s 60 tisíci obyvateli a více, 34,78 % (16) respondentů 

žije v Praze a 26,09 % (12) respondentů žije ve městě s méně než 60 tisíci obyvateli nebo na vesnici. 

 

V této věkové kategorii jsou nejčastěji držitelé elektronické stravenky Gastro Pass Card společnosti 

Sodexo (26,09 %, 12 respondentů), Ticket Restaurant Card společnosti Edenred (21,74 %, 10 respon-

dentů) a Chèque Déjeuner e-stravenky společnosti Up Česká republika (17,  %, 8 respondentů).  

 

Jako největší výhodu elektronických stravenek vnímá tato věková kategorie platbu přesné částky 

a oproštění od sčítání hodnot stravenek (obě výhody zvolilo 30,43 % respondentů, 14). Také možnost 

hradit vyšší částky, než je pětinásobek stravenky, tuto výhodu zvolilo 26,09 % respondentů (12). 

21,74 % respondentů (10) uvedlo jako jednu z největších výhod elektronických stravenek moderní 

a rychlý způsob placení.  

Jako největší nevýhodu respondenti do 30 let spatřují nedostatečnou síť akceptovatelů – uvedlo 

63,04 % respondentů (29), také nemožnost darovat stravenku (např. dítěti), tuto nevýhodu zvolilo 

41,3 % respondentů (19). Respondenti z této věkové kategorie také uvedli vlastní názory na nevý-

hody elektronických stravenek – není okamžitý přehled o hodnotě stravného (papírové stravenky si 

držitelé mohou ihned přepočítat).  
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Respondenti do 30 let nejčastěji uplatňují své elektronické stravenky v restauracích, kavárnách a po-

dobně (41,3 %, 19). Platbu elektronickou stravenkou za dovoz jídla využívá 30,43 % respondentů (14) 

a za nákupy potravin platí elektronickou stravenkou 28,26 % (13) respondentů z věkové kategorie do 

30 let.  

Výsledky dotazníku ukázaly, že pouze 34,78 % respondentů (16) do 30 let je spokojeno se sítí smluv-

ních provozoven, kde lze elektronickou stravenku uplatnit, zbytek (65,22 %, 30 respondentů) spoko-

jen není.  

 

Ve správě stravenkového konta téměř polovina respondentů zjišťuje zůstatek (45,65 %, 21), 

39,13 % respondentů (18) zobrazuje přehled transakcí svou stravenkovou kartou. 10,87 % respon-

dentů (5) uvedlo, že ve správě stravenkového konta nevyužívají žádné funkce. 

 

Co se týče obecné spokojenosti s tím, že zaměstnavatel přešel z papírových stravenek na elektro-

nické, nadpoloviční většina respondentů do 30 let (58,7 %, 27) spokojena je, zbytek (41,3 %, 19 re-

spondentů) nikoliv. 60,87 % respondentů do 30 let souhlasí s tvrzením, že stravenkové karty v blízké 

době nahradí papírové stravenky, 28,26 % (13) s tímto tvrzením nesouhlasí a 10,87 % (5) neví.  

 

Respondenti 31–50 let: 

Do věkové kategorie 31–50 let spadá nejvíce respondentů (47, z celkového počtu 124 respondentů 

tato skupina tvoří 37,9 %). Respondenti z této věkové kategorie žijí: 

• z 40,43 % v Praze (19 respondentů); 

• z 31,91 % v jiném městě s 60 tisíci obyvateli a více (15 respondentů); 

• z 27,66 % ve městě s méně než 60 tisíci obyvateli nebo na vesnici (13 respondentů).  

 

Nejvíce respondentů z této věkové kategorie vlastní elektronickou stravenku Gastro Pass Card spo-

lečnosti Sodexo (27,66 %, 13), GastroCard společnosti Bancibo, SE (7,02 %, 8), také elektronické stra-

venky Ticket Restaurant Card společnosti Edenred a Gusto Kartu společnosti Arca Capital (obě 

14,89 %, 7 respondentů).  

 

Za největší výhody elektronických stravenek respondenti z věkové kategorie 31–50 let považují mož-

nost platby přesné částky, která může být i nižší než hodnota papírové stravenky. Dále také oproštění 

od sčítání hodnot stravenek (obě výhody zvolilo 34,04 % respondentů, 16). Významnou výhodou je 

pro respondenty také zbavení se rozpaků při platbě stravenkami (například v restauracích v odpoled-

ních hodinách), zvolilo ji 19,15 % respondentů (9). Jako další výhody vnímají také úsporu místa v pe-

něžence a moderní a rychlý způsob placení (obě výhody zvolilo 14,89 %, 7 respondentů z věkové 

kategorie 31–50 let). 

Největší nevýhodou při používání elektronických stravenek je pro respondenty spadající do věkové 

kategorie 31–50 let nedostatečná síť akceptovatelů – tuto nevýhodu zvolilo 65,96 % respondentů 

(31). 17,02 % respondentů (8) v používání elektronických stravenek nevnímá žádnou nevýhodu.  

Respondenti z této věkové skupiny nejčastěji uplatňují elektronické stravné za dovoz jídla 

(40,43 %, 19 respondentů). Téměř stejný počet respondentů uplatňuje elektronické stravné v re-

stauracích, kavárnách a podobně (38,3 %, 18 respondentů) a nejméně respondentů utrácí své elek-

tronické stravné nejčastěji za nákupy potravin (21,28 %, 10 respondentů).  
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Nadpoloviční většina respondentů není spokojena se sítí smluvních provozoven, kde lze elektronic-

kou stravenku uplatnit – uvedlo to 53,19 % respondentů (25).  

 

Ve správě stravenkového konta respondenti z věkové kategorie 31–50 let využívají přehled transakcí 

(48,94 % respondentů, 23) a zjištění zůstatku (38,3 % respondentů, 18). 6,38 % respondentů (3) 

uvedlo, že nevyužívá žádné funkce ve správě své elektronické stravenky. 

 

S obecnou spokojeností ohledně přechodu na elektronické stravenky je to u této věkové kategorie 

téměř půl na půl – 51,06 % respondentů (24) je spokojeno a 48,94 % respondentů (23) nikoliv. Téměř 

polovina respondentů (48,94 %, 23) také věří, že v blízké budoucnosti budou všechny papírové stra-

venky nahrazeny těmi elektronickými. 27,66 % respondentů (13) s tímto tvrzením nesouhlasí 

a 23,4 % respondentů (11) neví.  

 

Respondenti 50 let a více: 

Ve věkové kategorii 51 let a více je 31 respondentů, z toho je: 

• 51,61 % žen (16); 

• 48,39 % mužů (15).  

 

Respondenti žijí: 

• z 48,39 % v Praze (uvedlo 15 respondentů)  

• z 29,03 % v jiném městě s 60 tisíci obyvateli a více (uvedlo 9 respondentů)  

• zbytek (22,58 %, 7 respondentů) žije ve městě s méně než 60 tisíci obyvateli nebo na ves-
nici.  

 

Tito respondenti nejčastěji vlastní elektronickou stravenku Ticket Restaurant Card společnosti Eden-

red (uvedlo 32,26 % respondentů, 10), Gastro Pass Card společnosti Sodexo (uvedlo 25,81 % respon-

dentů, 8) a také elektronické stravenky GastroCard (Bancibo, SE), Chèque Déjeuner e-stravenku (Up 

Česká republika) a Gusto Kartu (Arca Capital) – tyto tři elektronické stravenky uvedli vždy 3 respon-

denti, což tvoří 9,68 % respondentů spadajících do věkové kategorie 51 let a více.  

 

Jako největší výhody elektronických stravenek oproti papírovým vnímají respondenti platbu přesné 

částky (35,48 %, 11 respondentů), oproštění od sčítání hodnot jednotlivých stravenek 

(32,26 %, 10 respondentů) a také možnost hradit vyšší částku než pětinásobek stravenky 

(22,58 %, 7 respondentů).  

Jako největší nevýhodu elektronických stravenek vnímají nedostatečnou síť smluvních provozoven, 

uvedlo 67,74 % respondentů (21). 4 respondenti (12,9 %) nevnímají žádnou nevýhodu při používání 

elektronické stravenky.   

 

Respondenti spadající do věkové kategorie 51 let a více nejčastěji uplatňují svou elektronickou stra-

venku v restauracích, kavárnách a podobně (48,39 %, 15 respondentů), za nákupy potravin elektro-

nickou stravenku užívá 32,26 % respondentů (10). Nejméně respondentů užívá svou elektronickou 

stravenku nejčastěji za dovoz jídla – 19,35 % (6).  

Se smluvní sítí provozoven je spokojena téměř polovina respondentů (48,39 %, 15), zbytek respon-

dentů (51,61 %, 16) spokojen není. 



 42 

 

V online správě stravenkového konta respondenti využívají vyhledávání smluvních provozoven, zob-

razení transakcí a zjištění expirace stravného (všechny možnosti uvedlo 29,03 % respondentů, 9). 

5 respondentů (16,13 %) nevyužívá ve správě stravenkového konta žádnou funkci. 

 

Nadpoloviční většina respondentů (58,06 %, 18) je spokojena s přechodem z papírových stravenek 

na elektronické, zbytek (41,94 %, 13) nikoliv. 54, 84 % respondentů (17) také věří, že elektronické 

stravenky v blízké době zcela nahradí ty papírové. S tímto tvrzením nesouhlasí 35,48 % respondentů 

(11) a názor na toto tvrzení nemá 9,68 % respondentů (3).  

6.3 Vyhodnocení podle druhů elektronických stravenek 

Jak jsou spokojeni držitelé elektronické stravenky Gastro Pass Card společnosti Sodexo: 

Elektronickou stravenku Gastro Pass Card vlastní 26,61 % respondentů (33) z celkového počtu 

124 respondentů. Je to elektronická stravenka, kterou vlastní největší část respondentů. Mezi držiteli 

elektronické stravenky Gastro Pass Card je: 

• 57,58 % mužů (19)  

• 42,42 % žen (14).  

 

Do věkové kategorie do 30 let spadá 36,39 % respondentů (12), nejvíce respondentů, kteří vlastní 

elektronickou stravenku Gastro Pass Card spadá do věkové kategorie 31–50 let (39,39 %, 13). Ve 

věkové kategorii 51 let a více je 24,24 % respondentů (8).  

Nejvíce respondentů žije v Praze nebo v jiném městě s 60 tisíci obyvateli a více (obě odpovědi zvolilo 

39,39 % respondentů, 13). Zbytek respondentů žije ve městě s méně než 60 tisíci obyvateli nebo na 

vesnici (21,21 %, 7).  

 

Jako největší výhody uvádí respondenti, kteří vlastní elektronickou stravenku Gastro Pass Card: 

• platbu přesné částky, která může být i nižší než hodnota papírové stravenky (tuto odpověď 
zvolilo 60,61 % respondentů, 20); 

• také oproštění od sčítání hodnot jednotlivých stravenek (36,36 % respondentů, 12); 

• moderní a rychlý způsob placení (27,27 % respondentů, 9).  

 

Jako největší nevýhodu vnímají respondenti nedostatečnou síť akceptovatelů (81,82 % respondentů, 

27) a nemožnost darování stravenky například dítěti (45,45 % respondentů, 15). Respondenti, kteří 

vlastní elektronickou stravenku Gastro Pass Card také uváděli vlastní názory na nevýhody elektro-

nické stravenky – poplatky spojené se zřízením karty a následně také s jejím používáním, obtíže při 

placení. Respondenti také uvádí nevýhodu oproti papírovým stravenkám – nelze mít okamžitý pře-

hled o hodnotě stravného (papírové stravenky lze ihned spočítat).  

 

Respondenti nejčastěji uplatňují své elektronické stravné v restauracích, kavárnách a podobně (uvádí 

63,64 % respondentů, 21). Také za nákupy potravin (27,27 % respondentů, 9) a nejméně respon-

dentů utrácí své elektronické stravné nejčastěji za dovoz jídla (9,09 % respondentů, 3).  

Tři čtvrtiny respondentů nejsou spokojeny se sítí provozoven, kde lze elektronickou stravenku uplat-

nit (75,76 % respondentů, 25). Zbytek (24,24 % respondentů, 8) spokojen je.  
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V online správě stravenkového konta využívá nejvíce respondentů funkci zjištění zůstatku (uvedlo 

60,61 % respondentů, 20) a také přehled transakcí (27,27 % respondentů, 9). 21,21 % respondentů 

(7) uvedlo, že ve správě stravenkového konta nevyužívá žádné funkce.  

 

Co se týče obecné spokojenosti s přechodem zaměstnavatele na elektronické stravenky, spokojeno 

je 39,39 % respondentů (13), nadpoloviční většina (60,61 % respondentů, 20) s touto modernizací 

spokojena není. 45,45 % respondentů (15), kteří vlastní elektronickou stravenku Gastro Pass Card, 

věří, že elektronické stravenky v blízké době zcela nahradí ty papírové. 24,24 % respondentů (8) 

s tímto tvrzením nesouhlasí a zbytek (30,3 % respondentů, 10) neví. 

 

Jak jsou spokojeni držitelé elektronické stravenky Ticket Restaurant Card společnosti Edenred: 

Elektronickou stravenku Ticket Restaurant Card vlastní ze všech 124 respondentů 21,77 % (27). 

Z těchto respondentů je: 

• 62,96 % žen (17); 

• 37,04 % mužů (10).  

 

Ve věku do 30 let je 37,04 % respondentů (10), do věkové kategorie 31–50 let spadá 25,93 % respon-

dentů (7) a do věkové kategorie 51 let a více spadá 37,04 % respondentů (10). Nejvíce respondentů, 

kteří vlastní elektronickou stravenku společnosti Edenred žije v Praze (tuto odpověď zvolilo 44,44 % 

respondentů, 12). V jiném městě s 60 tisíci obyvateli a více žije 29,63 % respondentů (8) a nejméně 

respondentů žije ve městě s méně než 60 tisíci obyvateli nebo na vesnici (25,93 %, 7). 

  

Největší výhody jsou pro respondenty, kteří vlastní elektronickou stravenku Ticket Restaurant Card: 

• platba přesné částky (uvedlo 37,04 % respondentů, 10); 

• oproštění od sčítání hodnot jednotlivých stravenek (uvedlo 33,33 % respondentů, 9); 

• zbavení se rozpaků při platbě stravenkami – tuto výhodu zvolilo 22,22 % respondentů (6); 

• 14,81 % respondentů (4) také jako výhody zvolilo možnost hradit vyšší částky než pětináso-
bek stravenky, moderní a rychlý způsob placení a také ekologicky úspornější řešení.  

 

Jako největší nevýhodu spatřují respondenti nedostatečnou síť akceptovatelů (44,44 % respondentů, 

12) a nemožnost darování stravenky například dítěti (40,74 % respondentů, 11). 25,93 % respon-

dentů (7) nevnímá při používání elektronické stravenky Ticket Restaurant Card žádné nevýhody. Re-

spondent u této elektronické stravenky také uvedl vlastní názor na nevýhodu – uvedl, že stravné po 

nějaké době expiruje, i když nevyprší doba platnosti. 

 

Respondenti nejčastěji uplatňují své elektronické stravné v restauracích, kavárnách a podobně, 

40,74 % respondentů (11). Také za nákupy potravin (uvedlo 33,33 % respondentů, 9) a nejméně 

často za dovoz jídla (25,93 % respondentů, 7).  

Nadpoloviční většina respondentů uvedla, že není spokojena se sítí provozoven, kde lze elektronic-

kou stravenku uplatnit (55,56 %, 15), zbytek respondentů (44,44 %, 12) spokojen je. 

 

V online správě stravenkového konta respondenti nejčastěji využívají zobrazení přehledu transakcí 

(44,44 % respondentů, 12), také zjištění zůstatku (37,04 % respondentů, 10). Funkci vyhledávání 
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smluvních provozoven využívá 25,93 % respondentů (7), 11,11 % respondentů (3) uvedlo, že ve 

správě stravenkového konta nevyužívají žádné funkce. 

 

Většina respondentů je spokojena s tím, že zaměstnavatel přešel na elektronické stravenky – uvedlo 

to 66,67 % respondentů (18), zbytek (33,33 %, 9) spokojen není. Téměř tři čtvrtiny respondentů, kteří 

vlastní elektronickou stravenku Ticket Restaurant Card (74,07 %, 20) věří, že elektronická stravenka 

v blízké době zcela nahradí papírové stravenky. 18,52 % respondentů (5) s tímto tvrzením nesouhlasí 

a zbytek (7,41 %, 2) neví.  

 

Jak jsou spokojeni držitelé elektronické stravenky Chèque Déjeuner společnosti Up Česká republika: 

Elektronickou stravenku Chèque Déjeuner vlastní 13,71 % respondentů (17) z celkového počtu 124 

respondentů. Z toho je: 

• 58,82 % mužů (10); 

• 41,18 % žen (7).  

 

Téměř polovina respondentů, kteří vlastní elektronickou stravenku Chèque Déjeuner, je ve věku do 

30 let (47,06 %, 8), do věkové kategorie 31–50 let spadá 35,29 % respondentů (6) a zbytek 

(17,65 % respondentů, 3) spadá do věkové kategorie 51 let a více. Nadpoloviční většina respondentů 

uvedla, že žije v Praze (58,82 %, 10). 23,53 % respondentů (4) žije ve městě s méně než 60 tisíci 

obyvateli nebo na vesnici a nejméně respondentů (17,65 %, 3) žije ve městě s 60 tisíci obyvateli 

a více.  

 

Největšími výhodami jsou pro respondenty vlastnící elektronickou stravenku Chèque Déjeuner: 

• zbavení se rozpaků při placení stravenkami – tuto odpověď zvolilo 35,29 % respondentů 
(6); 

• možnost hradit vyšší částky než pětinásobek stravenky (29,41 % respondentů, 5); 

• moderní a rychlý způsob placení (23,53 %, 4).  

 

Jako největší nevýhodu respondenti vnímají nedostatečnou síť akceptovatelů – uvedlo 76,47 % re-

spondentů (14), 17,65 % respondentů (3) při užívání elektronické stravenky Chèque Déjeuner nevní-

mají žádnou nevýhodu. 

 

Respondenti nejčastěji uplatňují své elektronické stravné v restauracích, kavárnách a podobně 

(uvedla nadpoloviční většina respondentů, 52,94 %, 9), za dovoz jídla (41,18 %, 7 respondentů) a nej-

méně respondentů uplatňuje svou elektronickou stravenku Chèque Déjeuner za nákupy potravin 

(5,88 % respondentů, 1).  

Nadpoloviční většina respondentů není spokojena se sítí provozoven, kde lze elektronickou stra-

venku uplatnit (uvedlo 52,94 % respondentů, 9), zbytek (47,06 %, 8) spokojen je. 

 

V online správě stravenkového konta respondenti nejčastěji využívají zobrazení přehledu transakcí 

(35,29 %, 6), také zjištění zůstatku a vyhledávání smluvních provozoven (obě odpovědi zvolilo 

29,41 % respondentů, 5).  
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Většina respondentů oceňuje, že jejich zaměstnavatel přešel z papírových stravenek na elektronické 

stravenky Chèque Déjeuner (70,59 %, 12), pouze 29,41 % (5) spokojeno není. 47,06 % respondentů 

(8) věří, že papírové stravenky budou v blízké době zcela nahrazeny elektronickými stravenkami, 

stejné procento respondentů s tímto tvrzením nesouhlasí. 5,88 % respondentů (1) neví. 

 

Jak jsou spokojeni držitelé elektronické stravenky GastroCard společnosti Bancibo, SE: 

Ze všech 124 respondentů vlastní elektronickou stravenku GastroCard 13 respondentů (10,48 %). 

Z těchto respondentů je 53,85 % žen (7) a 46,15 % mužů (6). 15,38 % respondentů (2) je ve věku do 

30 let, 61,54 % respondentů (8) spadá do kategorie 31–50 let a 23,08 % respondentů (3) spadá do 

věkové kategorie 51 let a více. Nadpoloviční většina respondentů (53,85 %, 7) žije ve městě s 60 tisíci 

obyvateli a více, 30,77 % respondentů (4) žije v Praze a 15,38 % respondentů (2) žije ve městě s méně 

než 60 tisíci obyvateli nebo na vesnici. 

 

Pro držitele elektronické stravenky GastroCard jsou největší výhody: 

• oproštění od sčítání hodnot jednotlivých stravenek (uvedlo 38,46 %, 5); 

• zbavení se rozpaků při placení stravenkami (23,08 % respondentů, 3); 

• možnost hradit vyšší částky než pětinásobek stravenky (23,08 % respondentů, 3).  

 

Za největší nevýhodu respondenti považují nedostatečnou síť akceptovatelů (uvedlo 61,54 % re-

spondentů, 8). 23,08 % respondentů (3), kteří vlastní elektronickou stravenku GastroCard, nevnímají 

při používání elektronické stravenky žádnou nevýhodu. 

 

Respondenti nejčastěji uplatňují své elektronické stravné za dovoz jídla, tuto odpověď zvolilo 

61,54 % respondentů (8). Dále za nákupy potravin (23,08 % respondentů, 3) a v restauracích, kavár-

nách a podobně pouze 15,38 % respondentů (2).  

Se sítí provozoven, kde lze elektronickou stravenku GastroCard uplatnit, je spokojeno 61,54 % re-

spondentů (8), zbytek (38,46 %, 5) nikoliv.  

 

V online správě stravenkového konta respondenti nejčastěji využívají zobrazení přehledu transakcí 

(uvedlo 53,85 % respondentů, 7).  

 

Obecná spokojenost s modernizací tohoto benefitu, s tím, že zaměstnavatel vyměnil papírové stra-

venky za elektronické, je spokojeno 30,77 % respondentů. Zbytek (69,23 %) nikoliv. 53,85 % respon-

dentů (7) věří, že elektronické stravenky v blízké době zcela nahradí papírové stravenky, 38,46 % 

respondentů (5) s tímto tvrzením nesouhlasí a 7,69 % respondentů (1) neví.   
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Jak jsou spokojeni držitelé elektronické stravenky Gusto Karta společnosti Arca Capital: 

14 respondentů uvedlo, že vlastní elektronickou stravenku Gusto Kartu. Z celkového počtu respon-

dentů (124) je to 11,29 %. Tito respondenti jsou z 57,14 % ženy (8) a z 42,86 % muži (6). 28,57 % 

respondentů (4) spadá do věkové kategorie do 30 let, polovina respondentů (50 %, 7) spadá do vě-

kové kategorie 31–50 let a do věkové kategorie 51 let a více spadá 21,43 % respondentů (3). 35,71 % 

respondentů (5) žije ve městě s 60 tisíci obyvateli a více, stejný počet respondentů žije ve městě 

s méně než 60 tisíci obyvateli nebo na vesnici. Nejméně respondentů, kteří vlastní elektronickou stra-

venku Gusto Kartu, žije v Praze (28,57 %, 4). 

 

Za největší výhody respondenti považují: 

• úsporu místa v peněžence (35,71 %, 5); 

• oproštění od sčítání hodnot jednotlivých stravenek (28,57 %, 4); 

• ekologičtější řešení (uvedlo 21,43 % respondentů, 3); 

• možnost blokace při ztrátě či odcizení karty (uvedlo 21,43 % respondentů, 3).  

 

Za největší nevýhodu držitelé elektronické stravenky Gusto Karta považují nedostatečnou síť akcep-

tovatelů a také nemožnost darování stravenky (například dítěti), obě tyto nevýhody uvádí 42,86 % 

respondentů (6).  

 

Nejčastěji respondenti svou elektronickou stravenku Gusto Kartu uplatňují za dovoz jídla (50 % re-

spondentů, 7), také v restauracích, kavárnách a podobně (35,71 % respondentů, 5) a nejméně re-

spondentů uplatňuje své elektronické stravné za nákupy potravin (14,29 % respondentů, 2).  

64,29 % respondentů (9) je spokojeno se sítí provozoven, kde mohou svou elektronickou stravenku 

uplatnit, zbytek (35,71 %, 5) nikoliv.  

 

V online správě stravenkového konta respondenti nejvíce využívají přehled transakcí stravenkovou 

kartou (uvedlo 35,71 % respondentů, 5). Také zjištění expirace stravného a zobrazení zůstatku (obě 

funkce uvedlo 28,57 % respondentů, 4).  

 

Co se týče celkové spokojenosti s tím, že zaměstnavatel přešel z papírových stravenek na elektro-

nické, s touto modernizací je spokojeno 71,43 % respondentů (10). 28,57 % respondentů (4) s touto 

změnou zatím spokojeno není. Do budoucna 50 % respondentů (7) věří, že elektronické stravenky 

zcela nahradí ty papírové, 28,57 % (4) respondentů s tímto tvrzením nesouhlasí a zbytek (21,43 % 

respondentů, 3) neví.  

 

Jak jsou spokojeni držitelé elektronické stravenky Benefitka společnosti Neeco: 

Elektronickou stravenku Benefitku vlastní 4,03 % respondentů (5) z celkového počtu respondentů 

124. Tito respondenti jsou z 80 % ženy (4) a z 20 % muži (1). 40 % respondentů (2) je ve věku do 

30 let, 20 % respondentů (1) spadá do věkové kategorie 31–50 let a 40 % respondentů (2) spadá do 

věkové kategorie 51 let a více. 40 % respondentů (2) žije v Praze, stejné procento respondentů žije 

v jiném městě s 60 tisíci obyvateli a více a zbytek (20 % respondentů, 1) žije ve městě s méně než 

60 tisíci obyvateli nebo na vesnici. 
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Jako největší výhody respondenti, kteří vlastní elektronickou stravenku Benefitka, vnímají: 

• oproštění od sčítání hodnot jednotlivých stravenek (zvolilo 40 % respondentů, 2); 

• zbavení se rozpaků při platbě stravenkami (zvolilo 40 % respondentů, 2).  
 

Nadpoloviční většina respondentů uvedla, že nejčastěji uplatňuje své elektronické stravné za dovoz 

jídla (60 %, 3 respondenti) a za nákupy potravin (40 %, 2 respondenti).  

V online správě stravenkového konta respondenti nejčastěji využívají přehled transakcí stravenkovou 

kartou (60 % respondentů, 3).  

 

Většina respondentů oceňuje, že zaměstnavatel přešel z papírových stravenek na elektronické stra-

venky Benefitka (uvedlo 80 % respondentů, 4). 60 % respondentů (3) souhlasí s tvrzením, že elektro-

nické stravenky v blízké době zcela nahradí ty papírové, zbytek (40 %, 2) nikoliv.  

 

Jak jsou spokojeni držitelé elektronické stravenky Benefit Plus společnosti Benefit Management: 

7 respondentů uvedlo, že vlastní elektronickou stravenku Benefit Plus (z celkového počtu respon-

dentů to tvoří 5,65 %). Tito respondenti jsou z 57,14 % muži (4) a z 42,86 % ženy (3). Do věkové 

kategorie do 30 let spadá 42,86 % respondentů (3), do věkové kategorie 31–50 let spadá 57,14 % 

respondentů (4), žádný respondent, který vlastní elektronickou stravenku Benefit Plus nespadá do 

věkové kategorie 51 let a více. 42,86 % respondentů (3) žije ve městě s 60 tisíci obyvateli a více, 

42,86 % respondentů (3) žije ve městě s méně než 60 tisíci obyvateli nebo na vesnici a pouze 14,29 % 

respondentů (1) žije v Praze.  

 

Jako největší výhody držitelé elektronické stravenky Benefit Plus vnímají: 

• oproštění od sčítání hodnot jednotlivých stravenek (uvedlo 42,86 % respondentů, 3); 

• platbu přesné částky (uvedlo 28,57 % respondentů, 2).  

 

Jako největší nevýhodu tito respondenti spatřují nedostatečnou síť akceptovatelů, tuto odpověď zvo-

lilo 71,43 % respondentů (5).  

 

Respondenti nejčastěji uplatňují své elektronické stravné za nákupy potravin (42,86 %, 3), zbytek 

v restauracích a za dovoz jídla – obě možnosti uvedlo 28,57 % respondentů (2).  

Větší polovina respondentů (57,14 %, 4) je spokojena se sítí akceptovatelů, zbytek nikoliv 

(42,86 %, 3).  

 

V online správě stravenkového konta respondenti nejčastěji využívají zobrazení přehledu transakcí 

(57,14 %, 4).  

 

Co se týče obecné spokojenosti s tím, že zaměstnavatel přešel na elektronické stravenky, 57,14 % re-

spondentů (4) s touto modernizací spokojeno není, zbytek (42,86 %, 3) tuto modernizaci oceňuje. 

Stejně je to s výhledy do budoucna – 57,14 % respondentů (4) nesouhlasí s tvrzením, že elektronické 

stravenky v blízké době nahradí ty papírové, 42,86 % respondentů (3) ano. 
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Jak jsou spokojeni držitelé elektronické stravenky Naše stravenka společnosti Lidl stravenky: 

Elektronickou stravenku Naše stravenka vlastní 8 respondentů. Z celkových 124 respondentů to je 

6,45 %. Z těchto respondentů je 62,5 % žen (5) a 37,5 % mužů (3). Do věkové kategorie do 30 let 

spadá 62,5 % (5) respondentů, do věkové kategorie 31–50 let spadá 12,5 % (1) respondentů a do 

věkové kategorie 51 let a více spadá 25 % (2) respondentů. 50 % respondentů žije v Praze (4), 

37,5 % respondentů žije ve městě s méně než 60 tisíci obyvateli nebo na vesnici (3) a 12,5 % respon-

dentů žije ve městě s 60 tisíci obyvateli a více (1).  

 

Pro držitele elektronické stravenky Naše stravenka jsou největšími výhodami: 

• platba přesné částky (50 % respondentů, 4); 

• moderní a rychlý způsob placení (50 % respondentů, 4); 

• oproštění od sčítání hodnot jednotlivých stravenek (uvedlo 37,5 % respondentů, 3).  

 

Jako největší nevýhodu vnímají nedostatečnou síť akceptovatelů, tuto nevýhodu zvolilo 75 % respon-

dentů (6).  

 

Respondenti nejčastěji uplatňují elektronickou stravenku Naši stravenku za nákupy potravin, tuto 

odpověď zvolilo 50 % respondentů (4). Čtvrtina respondentů (25 %, 2) uplatňuje elektronickou stra-

venku nejčastěji v restauracích, kavárnách a podobně a zbylá čtvrtina za dovoz jídla.  

Většina respondentů není spokojena se sítí akceptovatelů, uvádí to 87,5 % respondentů (7), pouze 

12,5 % respondentů (1) je spokojeno se sítí akceptovatelů, kde lze elektronickou stravenku uplatnit.  

 

Ve správě stravenkového konta respondenti využívají zobrazení přehledu transakcí a vyhledávání 

smluvních provozoven (obě funkce zvolilo 50 % respondentů, 4). Dále také zjištění zůstatku 

(37,5 %, 3 respondenti) a zjištění data expirace stravného (25 %, 2 respondenti). 

 

62,5 % respondentů (5) oceňuje, že jejich zaměstnavatel přešel na elektronickou stravenku, zbytek 

(37,5 %, 3) nikoliv. 62,5 % respondentů (5) také předpokládá, že elektronické stravenky v blízké době 

zcela nahradí ty elektronické, 25 % respondentů (2) neví a 12,5 respondentů (1) s tímto tvrzením 

nesouhlasí. 

 

Jak jsou spokojeni držitelé elektronické stravenky Callio Gastro Karta společnosti GGFS ČR:  

Žádný respondent neuvedl, že je držitelem elektronické stravenky Callio Gastro Karta. 
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7 ZHODNOCENÍ PRÁCE 

Bakalářská práce podrobně popsala výhody a podmínky využívání elektronických benefitů, z pohledu 

zaměstnanců i zaměstnavatelů. Také ukázala, že se sousedním Slovenskem máme srovnatelnou na-

bídku elektronických benefitů, včetně zastoupení společností Edenred a Up. 

Mým názorem bylo, že elektronické stravenky přinášejí mnoho výhod, stejně jako je výhodné mít 

peníze uložené na platební kartě. Po dokončení práce jsem se v tomto názoru jen utvrdila a věřím 

v rychlé rozšíření elektronických stravenek, postupné nahrazení těch papírových. To si ostatně myslí 

i Jiří Halbrštát, šéf marketingu personální agentury ManpowerGroup. Podle něj je jen otázkou času, 

kdy budou papírové stravenky nahrazeny těmi elektronickými. Jako nevýhodu uvádí respondenti ne-

dostatečnou síť akceptovatelů, protože mnoho provozoven zatím nenainstalovalo potřebné termi-

nály. (ČTK, Týden.cz, 2017) 

 

Mé očekávání ohledně výsledků dotazníku, který byl určen držitelům elektronických stravenek, bylo 

odlišné než reálné výsledky.  

Mým předpokladem bylo, že se pohled na výhody a nevýhody elektronických stravenek liší v závis-

losti na pohlaví a věku. Z výsledků dotazníku však vyplynulo, že všechny věkové skupiny i obě pohlaví 

mají jednotný názor – za největší výhodu považují platbu přesné částky a postrádají množství provo-

zoven, kde by mohli elektronickou stravenku uplatnit. Z výsledků dotazníku také vyšlo najevo, že dr-

žitelům elektronických stravenek chybí možnost darovat stravenku, ať už dítěti nebo partnerovi, jak 

bylo jistě mnoho lidí zvyklých u papírových stravenek.  

Dalším výzkumným předpokladem bylo, že ženy ocení spíše úsporu místa v peněžence, moderní 

a rychlý způsob placení. U mužů jsem naopak očekávala platbu přesné částky, oproštění od sčítání 

hodnot elektronických stravenek a také ekologicky úspornější řešení. Výsledkem ale je, že všichni 

nejvíce vnímají podstatné výhody a nevýhody, až poté se zaměřují na další skutečnosti, jako úspora 

místa v peněžence a podobně. Další podstatnou výhodou elektronických stravenek je zamezení zne-

užití stravného či ztrátě či odcizení karty. 

Překvapily mě také výsledky dotazníku podle druhů elektronických stravenek – výsledky se opět 

téměř shodovaly.  

Co se týče nespokojenosti velké části držitelů elektronických stravenek se sítí smluvních provozoven, 

myslím, že držitelé elektronických stravenek pouze musí přečkat zaváděcí období, kdy mnoho pro-

vozoven ještě není připraveno akceptovat elektronické stravenky. Každým dnem se ale další a další 

provozovny připojují k rozšiřující se síti akceptovatelů a v blízké době snad bude mnohem více drži-

telů spokojeno s tím, kde mohou své elektronické stravné uplatnit.   

 

Zaměstnavatelům i personalistům, kteří mají zájem pečovat o své zaměstnance a motivovat je k lep-

ším pracovním výkonům, určitě doporučuji zavedení elektronických benefitů. Díky této moderní 

formě benefitů sníží administrativu a celkově si zjednoduší i zabezpečí manipulaci s firemními bene-

fity. Zkoumané benefity jsou navíc vhodné pro každého zaměstnance – není zde žádná diskriminace 

pohlaví, věkových kategorií. 

Důležitými faktory při výběru poskytovatele elektronických benefitů jsou výše provize, kterou posky-

tovatel požaduje, doba platnosti benefitních karet, síť akceptovatelů karet a další sjednané pod-

mínky.   
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Závěr 

Díky psaní bakalářské práce jsem se dozvěděla podrobné informace o benefitech v elektronické po-

době. Průzkum spokojenosti zaměstnanců s elektronickými stravenkami mi navíc umožnil získat 

komplexní pohled na tento benefit, na jeho výhody ale i nevýhody, z pohledu aktivních uživatelů. 

 

Jako cíl práce jsem si určila definovat možnosti a podmínky uplatnění elektronických benefitů v České 

republice a následně porovnat nabídku elektronických benefitů s jinou evropskou zemí. Mým zámě-

rem bylo podrobně vyhledat a analyzovat dostupné informace o elektronických stravenkách a kar-

tách umožňujících pravidelný pohyb a relaxaci. Také jsem osobně kontaktovala některé poskytova-

tele se žádostí o bližší informace.  

Následné porovnání nabídky elektronických stravenek se Slovenskem ukázalo, že v obou zemích je 

systém elektronického stravného velmi podobný, včetně některých poskytovatelů.  

 

Tato bakalářská práce by měla být přínosem pro zaměstnavatele i personalisty, kteří uvažují o zave-

dení elektronických benefitů. Pro zaměstnance, kteří s elektronickými benefity nejsou spokojeni 

a nevnímají všechny výhody, které přinášejí. A také pro společnosti provozující elektronické benefity, 

především díky průzkumu mezi aktivními uživateli a jejich názorům.  

 

Při komunikaci s jedním z poskytovatelů elektronických stravenek, společností provozující Gusto 

Kartu, projevil marketingový manažer zájem o mou bakalářskou práci. Věřím, že poskytnutá data – 

především výsledky dotazníkového průzkumu – budou využita k dalšímu zlepšování poskytovaných 

služeb.   
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Přílohy 

Příloha 1: Dotazník  
 

Elektronická stravenka – ano či ne? 

 
1. Jste: 

o Muž 
o Žena 

 
2. Do jaké věkové kategorie patříte? 

o Do 30 let 
o 31 –  50 let 
o 51 let a více 

 
3. Žijete:  

o V Praze 
o V jiném městě s 60 tisíci obyvateli a více 
o Ve městě s méně než 60 tisíci obyvateli nebo na vesnici 

 
4. Jakou elektronickou stravenku vlastníte? 

o Gastro Pass Card (Sodexo Pass Česká republika a.s.) 
o Ticket Restaurant Card (Edenred s.r.o.) 
o Chèque Déjeuner e-stravenka (Up Česká republika s.r.o.) 
o Gastro Card (Bancibo, SE) 
o Gusto Karta (investiční skupina Arca Capital) 
o Benefitka (nadnárodní skupina Neeco) 
o Benefit Plus (Benefit Management s.r.o.) 
o Naše stravenka elektronická (Lidl stravenky v.o.s.) 

 

5. Co je pro vás největší výhodou elektronické stravenky oproti papírové? (vyberte 1-3 mož-
nosti) 
o Platba přesné částky, která může být i nižší, než je hodnota jedné papírové stravenky 
o Možnost hradit vyšší částky, než je pětinásobek stravenky 
o Oproštění od sčítání hodnot jednotlivých stravenek při nákupu 
o Zbavení se rozpaků při placení papírovou stravenkou (např. v odpoledních hodinách)  
o Úspora místa v peněžence – pouze jedna karta 
o Ekologicky úspornější řešení 
o Moderní a rychlý způsob placení 
o Možnost blokace karty při ztrátě či odcizení 
o Jiné _________________ 

 
6. Jaké spatřujete nevýhody v používání elektronické stravenky? 

o Žádné 
o Nedostatečná síť akceptovatelů elektronických stravenek 
o Nemožnost darování stravenky (např. dítěti) 
o Jiné _________________ 
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7. Kde svou elektronickou stravenku nejčastěji uplatňujete? 
o Restaurace, rychlá občerstvení, kavárny apod. 
o Dovoz jídla 
o Nákupy potravin v obchodních sítích 

 

8. Jste spokojeni se sítí provozoven, kde můžete svou elektronickou stravenku uplatnit? 
o Ano 
o Ne 

 
9. Které služby využíváte v online správě vašeho stravenkového konta? (lze vybrat více mož-

ností) 
o Zjištění zůstatku 
o Přehled transakcí stravenkovou kartou 
o Zjištění expirace stravného 
o Vyhledávání smluvních provozoven 
o Jiné _________________ 

 

10. Oceňujete, že váš zaměstnavatel přešel na elektronickou stravenku? 
o Ano 
o Ne 

 

11. Souhlasíte s tvrzením, že v blízké budoucnosti budou papírové stravenky zcela nahrazeny 
elektronickými? 
o Ano 
o Ne 
o Nevím 
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Evidence výpůjček 

Prohlášení: 

Dávám svolení k půjčování této bakalářské práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, že bude tuto 

práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 

 

Jméno a příjmení: Karolína Míková 

V Praze dne: 27. 04. 2018 Podpis:  

 

Jméno Oddělení/ Pracoviště Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


