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1. Cíl výzkumu –Vize On trade 2011 ČR & SR
Zjistit, jak provozovny On trade (gastronomické podniky např. restaurace, bary, kavárny aj.):
 hodnotí své podnikatelské prostředí v roce 2010
 jak se mění chování hostů v podnicích – kolik utrácejí, co si objednávají
 s jakými očekáváními vstupují podniky do roku 2011

2. Metodika výzkumu
Termín realizace:
Metoda sběru dat:
Vzorek:
Struktura vzorku:

prosinec 2010
CATI
ČR 300 & SR 200 majitelů/provozních
dle struktury trhu (Census On trade) v zastoupení regiony, typy podniků a
cenová úroveň podniků
operátoři call centra společnosti Data Servis - informace s.r.o.

Realizace:

3. Obsah výstupů
1.
2.
3.
4.

Návštěvnost podniků On trade
Chování a zvyklosti návštěvníků podniků On trade
Tržby, náklady, personál podniků On trade
Plány podniků On trade pro rok 2011

4. VIZE ON TRADE 2011 – SUMARIZACE VÝSLEDKŮ
4.1.

Návštěvnost podniků On trade

Návštěvnost se v České republice v roce 2010
oproti roku 2009 snížila ve 48 % provozoven,
kterým dle majitelů a provozních ubylo
průměrně 24% zákazníků. Velká část podniků
(44%) na tento pokles nereagovala, ale pokud
ano, tak pořádaly různé promo akce a
snižovaly ceny.

4.2.

Za hranicemi, na Slovensku, byla tato situace
obdobná. Návštěvnost se snížila ve 49%
provozoven, tyto provozovny navštívilo
průměrně o 26 % návštěvníků méně. Zde však
provozovny na pokles návštěvníků většinou
reagovaly, a to pořádáním akcí, propouštěním
personálu a snižováním cen.

Chování a zvyklosti návštěvníků podniků On trade

Nejvýznamnější
změnou
v chování
návštěvníků je skutečnost, že si návštěvníci
méně objednávají jak jídlo, tak i nápoje. Na
této skutečnosti se shodla 1/3 podniků.
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Stejně je tomu i na Slovensku, kde menší
objednávky zaznamenává v průměru 38%
podniků. Největší pokles je u objednávek
lihovin, stejně jako v České republice.
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Štamgasti tvoří v České republice 54%
návštěvníků. Nejčastěji se vracejí za
příjemným prostředím, dobrou obsluhou,
dobrou kuchyní a dobrým pivem.

Zde tvoří štamgasti 55% návštěvníků a
nejčastěji se vracejí opět za dobrým
prostředím, dobrou obsluhou, pak také za
dobrým pivem a kuchyní.

U návštěvníků roste preference levnějších
značek nápojů, což potvrzuje 47% podniků.

I na Slovensku preferenci levnějších značek
nápojů u svých hostů, potvrzuje 46%
podniků.

4.3.

Tržby, náklady, personál podniků On trade

Celkem 54 % českých provozoven hlásí za rok
2010 nižší tržby, ve srovnání s předchozím
rokem. Pro celých 8 % provozoven je tento
pokles tržeb existenčním problémem a uvažují
o uzavření provozovny.

I na Slovensku je tomu tak, celých 54 %
provozoven hlásí pokles tržeb. Celkem 13%
provozoven uvažuje o uzavření provozovny,
protože pokles tržeb je pro ně existenčním
problémem.

Celé čtvrtině provozoven se podařilo v roce
2010 snížit náklady, a to hlavně u dodavatele
na vstupních cenách zboží a dále
na personálu.

Slovenská republika se v tomto případě opět
od České téměř neliší. Až 28 % provozoven
snížilo v roce 2010 náklady, a to stejnými
způsoby jako v Česku.

Větší rozdíl mezi těmito dvěma republikami je
ve vnímání spokojenosti a kvality personálu
v gastronomii. V Česku je v tomto ohledu
nespokojeno 21 % provozních či majitelů
gastronomických provozoven.

Oproti Česku je ve Slovenské republice
s kvalitou personálu nespokojeno jen 10 %
provozních nebo majitelů. Obě země ale
většinou uváděly, že kvalita personálu v době
krize zůstala stejná.

V době krize projevili českým provozovnám
největší vstřícnost dodavatelé piva a
dodavatelé nealko nápojů.

Slovenské provozovny jsou na tom stejně,
vstříc jim v době krize také nejčastěji vyšli
dodavatelé piva a dodavatele nealko nápojů.

4.4.

Plány podniků On trade pro rok 2011

V plánech pro rok 2011 se opět obě republiky
shodují. Celkem 34 % českých provozoven
chystá nějaké změny - rekonstrukce, uzavírání
provozoven a změnu jídelníčku.

Jak již bylo řečeno, slovenské provozovny
také chystají změny. Celkem 34 % z nich
plánuje úpravu interiéru, zvětšení kapacity
nebo celkovou rekonstrukci.

Provozovny v ČR přemýšlejí o rozšíření
nabídky (44%) o míchané nápoje, vína, piva,
nealko speciality. Naopak snížit nabídku chce
37% podniků, omezily by džusy a dražší
lihoviny.

V SR provozovny (38%) plánují rozšířit svou
nabídku hlavně o piva, novinky dle zájmů
klientů a míchané nápoje a naopak 23%
podniků plánuje omezit nabídku drahých
lihovin a „kolových“ nápojů.

Se svými sousedy se opět shodneme
ve vnímání vyhlídek na rok 2011. Téměř
40% očekává zlepšení situace, které by se
mělo týkat hlavně vyšší návštěvnosti a vyšších
tržeb. Zhoršení situace čeká 16% podniků.

Jak již bylo řečeno, téměř 40% provozoven
čeká v roce 2011 zlepšení, a to z důvodu vyšší
návštěvnosti a vyšších tržeb. Zhoršení situace
čeká 19% podniků.
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