RESTAURACE – DOTAZNÍK
1. jaké služby provozujete?

restaurace
ubytovací služby
pivovar

2. v jakém okrese své služby provozujete?

3. jaký měla Vaše společnost denní obrat v roce 2019?
- do 10 tis. Kč
- 10 - 20 tis. Kč
- 20 – 35 tis. Kč
- 35 – 50 tis. Kč
- 50 – 100 tis. Kč
- nad 100 tis. Kč

4. uveďte prosím bilanční údaje o Vaší společnosti:
k 31.12. 2019
Počet zaměstnanců na HPP
Počet ostatních zaměstnanců
(OSVČ, brigádníci)
Tržby (restaurace)
Tržby (ubytování)
Tržby (pivovar)
Náklady na mzdy
Náklady na nájemné
Náklady na energie
Ostatní fixní náklady

k 31.12. 2020

5. O jaké podpory jste žádali během PRVNÍ vlny (jaro 2020) pandemie COVID-19?
Podaná žádost
ANO/NE

Poskytnutá
podpora ANO/NE

Důvod neposkytnutí podpory

COVID – NÁJEMNÉ
COVID – UBYTOVÁNÍ
OŠETŘEVNÉ PRO OSVČ
ANTIVIRUS PLUS
ANTIVIRUS A
ANTIVIRUS B
ANTIVIRUS
KOMPENZAČNÍ BONUS
PRO PODNIKATELE

6. O jaké podpory jste žádali během DRUHÉ vlny (podzim 2020 – zima 2021) pandemie COVID-19?
Podaná žádost
ANO/NE
COVID - NÁJEMNÉ
COVID - UBYTOVÁNÍ
OŠETŘEVNÉ PRO OSVČ
ANTIVIRUS PLUS
ANTIVIRUS A
ANTIVIRUS B
ANTIVIRUS
KOMPENZAČNÍ BONUS
PRO PODNIKATELE
COVID - GASTRO
AGRICOVID
POTRAVINÁŘSTVÍ

Poskytnutá
podpora ANO/NE

Důvod neposkytnutí podpory

7. Museli jste propouštět zaměstnance v první nebo ve druhé vlně pandemie? Pokud ano – o kolik se
jednalo zaměstnanců.

8. Měli jste škody na potravinách/nápojích, které jste museli zlikvidovat z důvodu uzavření provozu a
jejich data spotřeby? V jaké výši? Poskytli vám kompenzaci škod dodavatelé? Jakou formou (např.
výměna prošlého piva na nové)?

9. Očekáváte v roce 2021 problémy s cashflow nebo jiná ekonomická rizika, která ohrozí běžný provoz
Vaší provozovny, popřípadě povedou dokonce k uzavření provozovny či bankrotu? Specifikujte prosím
konkrétní rizika.

10. Prostor pro vaše názory, zkušenosti, popř. návrhy, za jakých podmínek je možné otevřít
gastronomické služby.

Bilance společnosti za rok 2020
Uzavření
provozu
1. uzavření
2. uzavření
3. uzavření

Datum uzavření

Datum
otevření

Počet dní - zavřeno

Počet dní – prodej
pouze přes okénko

Celkem počet dní - prodej pouze přes okénko za rok 2020: ……………………….
Celkem počet dní – celkové uzavření provozovny za rok 2020: …………………..

Ztráty za uzavření provozu v roce 2020
Celkem ztráty za rok 2020: …………………………………

Kompenzace za uzavření v roce 2020
Poskytnuté kompenzace:
Rozdíl – celkové ztráty 2020 mínus poskytnuté kompenzace
Pokrytí ztrát formou vládních kompenzací v %

Kč
Kč
Kč

Děkujeme Vám za spolupráci. Data budou použita pro studii Českého svazu pivovarů a sladoven a budou
použita v agregované podobě.

Dále bychom vás rádi požádali o informaci, zda byste byli ochotni, v případě potřeby, poskytnout rozhovor
do médií.

Děkujeme za spolupráci.

S přáním pěkného dne

Ing. Martina Ferencová
výkonná ředitelka

