Národní program pro gastronomii
Aktuální situace v sektoru | říjen 2020
(Zdroj dat: Nielsen / AMSP ČR)

Gastronomie: základní ekonomická data
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Počet zaměstnanců
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*9-12/2020: predikce vývoje při 10% meziročním poklesu tržeb

Propad tržeb podle regionů 1-7 / 2020
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Národní program pro gastronomii (I.)
Prodloužení
programu Antivirus /
kurzarbeit
do 12/2020

Dočasné snížení DPH
na stravovací služby
na 5 %

Ø Prodloužení podpory
zaměstnanosti v
sektoru gastronomie
min. do konce roku
2020.
Ø Nastavení podmínek
kurzarbeitu, aby
zohledňoval i potřeby
gastronomie.

Ø Dočasné snížení DPH
na stravovací služby a
podávání nápojů na
5 % do konce 2021.
Ø Opatření doporučuje
EK i NERV.
Ø Sektoru přinese
prostředky ve výši 5-8
mld. Kč.

150 mil. Kč na
marketingovou
kampaň na podporu
gastronomie
Ø Alokování části 500
mil. marketingového
rozpočtu MMR na
podporu návštěvnosti
gastronomických
provozů.
Ø Nepřímá podpora přes
hotely a lázně bude
mít velmi limitované
dopady.

Dotační programy z
fondu obnovy EU na
rozvoj gastronomie

Ø Pandemie „vymazala“
gastronomům veškeré
prostředky na rozvoj a
inovace, což bude mít
dlouhodobé dopady
na sektor.
Ø Potřebujeme speciální
dotační tituly na rozvoj
gastronomie.

Národní program pro gastronomii (II.)
Harmonizace
sazeb DPH ve
stravovacích
službách
Ø Sjednocení sazeb
na 10 % včetně
rostoucího podílu
služeb typu „take
away“.

Podpora
vzdělávání v
gastronomii

Legalizace
spropitného

Ø Marketingová
podpora renomé
oboru pro zvýšení
atraktivity pro
zaměstnance.
Ø Dlouhodobé
programy
podpory
vzdělávání v
gastronomii.

Ø Spropitné je
důležitým
příjmem
zaměstnanců v
gastronomii.
Ø Jeho legalizace
jim přinese větší
jistotu a podpoří
zájem o práci
v gastronomii.

Legislativní
rámec kontrol
odvětví

Podpora
flexibility práce
v gastronomii

Ø Jasný a přehledný
systém kontrol
výkonu
gastronomické
činnosti.

Ø Hledání možností
na zvýšení
flexibility
zaměstnanosti
v sektoru.
Ø Podpora přílivu
zaměstnanců ze
zahraničí.

