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Gastro mezi lockdowny

Restaurace jakž takž zvládají, bary a
hospody jsou na tom podstatně hůř
Praha 16. prosince 2020 – Od skončení lockdownu neuběhly ani dva týdny a už se blíží další uzavření
gastra. Jeho provoz nyní limituje systém PES a doplňující vládní opatření. Ta v minulém týdnu
omezila provozní dobu i možnosti prodeje (velmi diskutované byly například zákazy prodeje nápojů
s sebou). Společnost Dotykačka znovu analyzovala, jaký vliv tyto restrikce mají na těžce zkoušený
obor. Podle dostupných údajů zasáhla povinnost zavírat už ve 20 hodin nejtíživěji na hospody a bary.
Obecně taky platí, že situaci mnohem lépe zvládají podniky ve velkých městech.
Souhrnné tržby v gastro službách dosahovaly za uplynulý týden 75 % únorových hodnot.
V jednotlivých segmentech jsou ovšem značné rozdíly, které ještě prohloubila změna provozní doby.
„Zatímco v kavárnách, bistrech a restauracích se lidé přizpůsobili omezením a na večeře chodí dříve,
v podnicích orientovaných na noční život a popíjení je situace odlišná. Od minulé středy, kdy se povinně
zavírá už ve 20 hodin, se výdělky v barech a hospodách podstatně propadly. Zmíněné kavárny a bistra
naopak poprvé od léta dosáhly předcovidových hodnot,“ komentuje Petr Menclík, ředitel společnosti
Dotykačka, jejíž pokladní systém využívá zhruba čtvrtina tuzemských gastro zařízení.

Tržby v jednotlivých segmentech
v závislosti na omezení provozní doby
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Čím menší město, tím menší obrat
Jak vyplývá z dat Dotykačky, situace v gastro službách se liší nejen v podle segmentů, ale i podle
velikosti měst, kde se podniky nacházejí. Jak v počtu otevřených podniků, tak i ve výši tržeb platí, že
podstatně lépe se daří provozům ve velkých městech. „V Praze nyní funguje 85 % gastro zařízení, ale
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v malých městečcích a na vesnicích je to pouhých 50 %. U tržeb je to ještě horší – v porovnání s únorem
dosahují podniky na vesnicích jen 45 % únorových hodnot, zatímco krajská města jsou na 85 %,“
vypočítává Petr Menclík.

Rozdíly v gastru podle velikosti měst
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Počty otevřených podniků se podle Petra Menclíka od konce lockdownu drží na stabilní úrovni. V
porovnání s únorem – posledním „před-covidovým“ měsícem – nyní funguje zhruba 71 % gastro
zařízení. I zde se však jednotlivé segmenty zásadně liší.

Počty otevřených podniků
v závislosti na provozní době
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Kontakt pro média:
Věra Kubátová / PR & Media konzultant
E-mail: media@dotykacka.cz Tel.: 775 708 019
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Dotykačka je poskytovatelem řešení a služeb v oblasti pokladních systémů pro malé a střední podnikatele v
segmentu Horeca, obchodu a služeb. Společnost vznikla v roce 2015 a z dynamicky se rozvíjejícího start-upu je v
současnosti jedním z evropských lídrů na trhu moderních pokladních systémů. Úspěšné pokladní řešení vyvinuté
na platformě Android poskytuje živnostníkům, malým a středně velkým firmám spolehlivý nástroj pro zefektivnění
jejich podnikání. Skupina Dotykačka s.r.o., do které kromě Dotykačky patří také Smart Software s pokladnou
Markeeta zaměstnává 130 lidí ve třech zemích a obsluhuje dohromady více než 24 000 platících uživatelů.
Celosvětově si aplikaci Dotykačka stáhlo na svá zařízení přes 75 000 uživatelů. Společnost má nyní obchodní
zastoupení v České republice, Polsku a Německu. Už v roce 2016 se firma zařadila mezi Českých 100 Nejlepších.
Dotykačka poskytuje v zahraničí svoje služby také pod značkou Dotypos. Více informací viz www.dotykacka.cz.

