
Bez adekvátního hotelového informačního systému a souvisejících aplikací možná spočítáte tržby 
a náklady, ale budete naprosto neschopni prognózovat, plánovat a zejména růst a měnit se.  

A přitom změna je jedinou jistotou. Zapomeňte na doby, kdy stačilo se po maturitě naučit 
ovládat základní systémy, s kterými si člověk v našem oboru vystačil čtvrt století.  
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zení, WiFi routery, terminály na prodejních 
místech, dispečinky a inženýrské vybavení, 
výtahy, a tak dále. Pro každý z těchto systé-
mů existuje několik dodavatelů nabízejících 
řešení navržená především s cílem snížit ná-
klady na pracovní sílu, nebo energie, pro kte-
ré existují příležitosti k úsporám milionů Kč 
ve vašem ročním hospodářském výsledku. Je 
pořád těžké najít v této oblasti nějaké revo-
luční zařízení, které by výrazně měnilo hru, 
protože takový hardware je vždy poměrně 
drahý a my nejsme obor, který by přitaho-
val vynálezce a vynálezy, protože jednoduše 
nejsme schopni vydělat na investici zpět, ja-
ko třeba energetika nebo automobilový prů-
mysl. Existují ale řešení, například v oblasti 
úspory energií, která pracují v obchodním 
modelu financování z úspory u osvětlení, vy-
tápění a nebo využití solárních panelů. 

Pokud stavíte úplně nový hotel, či rekon-
struujete starý, váš úkol rozhodnout o tom, 
kteří dodavatelé budou zařazeni do výbě-
rového řízení je v tomto případě poněkud 
jednodušší, protože jste méně zatíženi po-
žadavky na dovybavení a smlouvami s pů-
vodními dodavateli. 

Tady bych se měl zmínit o vašich inter-
ních serverech a PC stanicích, které jsou 
zodpovědné za vaše požadavky na digitál-

ní přenosy a ukládání dat, zabezpečení po-
čítačů a distribuci informací. Trojnásobná 
„nadbytečnost kapacity“ je jedním ze zá-
kladních předpokladů v době, kdy jsme 
na datech velmi závislí. Mnoho hotelů se 
rozhodlo pro řešení založená na cloudu, 
protože eliminují potřebu tradičního „do-
mácího“ serveru. Každému majiteli a ředi-
teli se z věty „budeme muset koupit nový 
server“ udělá nevolno, protože si předsta-
ví objem peněz, které vydá, ale nedokáže 
si představit hodnotu, kterou získá. Pokud 
pracujete na cloudu, tato radost už vás ne-
potká. Měli byste mít jasný plán v tom, co, 
kdy a jakým způsobem bude součástí infra-
struktury vašeho nového systému.

SYSTÉMY ŘÍZENÍ
Nejdůležitější je váš hotelový systém 
(PMS). Představte si jej jako centrál-
ní nervový systém vašeho hotelu a všech 

jeho středisek, propojuje všechny růz-
né fyzické infrastruktury a automatizu-
je komunikaci mezi nimi, zpracovává data 
o všech transakcích, platbách v hotovosti, 
o platebních kartách a fakturaci. Navíc je 
to místo, kde to musíte mít pod kontrolou, 
abyste řídili distribuční kanály, a abyste se 
mohli v budoucnu připojovat k dalším pří-
jmovým tokům. 

Z pohledu systému řízení je PMS také mís-
to, kde jsou umístěna data z profilů hostů 
a partnerů. Efektivní CRM vám pomůže 
zlepšit spokojenost hostů na individuál-
ní úrovni tím, že si zapamatujete specific-
ké preference každého člověka, ale zároveň 
odhalíte možnosti růstu na makro úrovni. 
Že pro les nepřestanete vidět stromy a že 
kvůli jednotlivým stromům nepřestanete 

vnímat les. Aby se tak stalo, je nejprve dů-
ležité zajistit, abyste měli co nejvíce kon-
taktních bodů mezi hosty a vaším hotelem 
a abyste byli schopni zaznamenat každou 
významnou interakci a  pak ji vyhodnotit. 
Konkrétně to mohou být například mobil-
ní či hlasové rezervace, údaje shromážděné 
z webových stránek, měření konverzí atd. 

Začněte tím, že oslovíte svého poskytova-
tele systému a necháte si předvést i funkce, 
které jste dosud nepoužívali, nebo je ne-
znáte, přestože mnohé z těchto funkcí jsou 
navrženy tak, aby zvýšily vaši ziskovost 
a nabídly nové pohledy na to, jak fungu-
jí vaše klasické obchodní operace. Většina 
společností poskytujících PMS pravidelně 
nabízí webináře a regionální setkání, takže 
by to nemělo být těžké. Koneckonců, čím 
více používáte jejich software, tím efektiv-
nější budete a jako zákazník spokojenější.

Zavedení, či změna hotelové-
ho systému, znamená výraznou 
změnu v  procesech, reportin-
gu, komunikaci, marketingu, ří-

zení výnosů a také v online profilu hotelu. 
Aktuální hotelový systém kromě správy 
ubytování, všech dalších provozů a středi-
sek automaticky zpracovává všechny pře-
vody dat, on-line rezervace a zobrazí je 
třeba na hotelovém webu, nebo mobilní 
aplikaci v  uživatelsky přívětivém zobraze-
ní kalendáře. Poskytuje technologii, kterou 
potřebujete k efektivní a komplexní správě 
hotelu a zvýšení výnosů bez toho, že byste 
se příliš zabývali přenosem dat mezi různý-
mi systémy.

Existuje řada hotelových a rezervačních sys-
témů, správců kanálů (Channel Manager) 
a recepčních systémů a modulů, z nichž si 

můžete vybírat. Neustále dostávám dotazy 
od hoteliérů, jaký systém zvolit, popřípadě 
který je nejlepší a  jestli je ten a ten oprav-
du špatný, nebo jiný tak úžasný. Snažím se 
neúčastnit některých diskuzí na facebooku, 
které zpravidla vyvolá distributor či přízni-
vec některého z „garážových“ systémů, aby 
jej propagoval a výsledkem má být rychlá 
stručná rada a jméno systému, popřípadě 
ujištění, že tenhle je nejlepší ze všech. Ale 
jak to v životě bývá, výběr je složitější a vy-
žaduje mnohem zodpovědnější přístup. 

Pokusím se zjednodušit posouzení po-
třeb hotelu a možnosti systémů ze čtyř 
rozdílných pohledů. Všechny čtyři spolu 
vzájemně souvisejí a vy při výběru ani při 
práci nemůžete žádný z nich znevýhodnit, 
či ignorovat. Poté se podíváme na konkrét-
ní otázky, na které musíte najít odpověď 

ještě před tím, než si vyberete ten nejvhod-
nější systém právě pro vás.

NA HOTELOVÉ SYSTÉMY JE NUTNO 
PODÍVAT SE Z POHLEDU:
▶ Infrastruktury
▶ Systému řízení
▶ Digitálního obchodování a marketingu
▶ Vašich zaměstnanců 

FYZICKÁ INFRASTRUKTURA
Z tohoto nejlépe srozumitelného pohledu 
jsou to systémy, které řídí fyzickou struk-
turu vašeho hotelu, například osvětlení, 
vzduchotechniku, telefony, snímače na po-
koji, tablety v místnosti, pokladny a jejich 
obrazovky, prádelnu, úpravu vody, kuchyň-
ské spotřebiče, chlazení, zámkové systémy 
a smartphone klíče, mobilní peněženku ho-
telu, televizory, kabelové boxy, zábavní zaří-
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‘‘ MYSLÍM SI, ŽE TECHNOLOGIE NEJSOU DŮLEŽITÉ. 
DŮLEŽITÉ JE, ABYSTE VĚŘILI V LIDI, KTEŘÍ S NIMI
PRACUJÍ, ABYSTE VĚŘILI, ŽE JSOU V PODSTATĚ DOBŘÍ 
A CHYTŘÍ, A ŽE POKUD JIM DÁTE TY VHODNÉ
NÁSTROJE, TAK S NIMI DOKÁŽÍ ÚŽASNÉ VĚCI.’’              STEVE JOBS 

Hotelové systémy.
CO OD NICH VYŽADOVAT?



nost být v terénu mezi hosty a budoucími 
zákazníky a zároveň mít kdykoliv náhled na 
potřebná data. 

Moduly systému a aplikace, které si vybe-
rete, by měly nejen pomáhat zjednodušit 
vztahy mezi hosty a hotelem, ale i mezi je-
ho zaměstnanci. Platformy, jako například 
samostatný rezervační systém pro pořádání 
meetingů a malých konferencí byl už do ně-
kolika hotelů s úspěchem zaveden a ukazuje 
se, že tyto hotely jsou silně ve výhodě pro-
ti konkurenci, a to z jednoho důvodu. Díky 
tomuto systému jsou nejrychlejší, a nejen že 
pomohou definovat poptávku správně a na 
nic nezapomenout, ale jsou první, kdo po-
sílá strukturovanou nabídku za pár sekund. 
Práce člověka pak už je jen se speciálními 
požadavky a péčí o zákazníka. Rutinu rychle 
a efektivně zvládne systém. Úžasné možnos-
ti mají dnes hotely díky dalším systémům 
také v oblasti zavádění a kontrole standardů 
kvality, tréninku a e-learningu.

JAK TEDY ZJISTÍTE, KTERÝ PMS
BUDE NEJLEPŠÍ PRO VÁŠ HOTEL? 
Zeptejte se dodavatele systému na násle-
dující otázky. Sestavil jsem je tak, aby klad-
né odpovědi na jednotlivé dotazy pomohly 
odvodit i další potřebné vlastnosti systé-
mů. Sami poznáte, které oblasti otázek jsou 

pro vás klíčové a které si můžete dovolit ne-
řešit. Nezapomeňte ale, že vše se mění a že 
se mezi požadavky může po nějakém čase 
přiřadit další, na který jste nyní nemysleli.

PTEJTE SE NA:

Jaké jsou náklady komplexního systému 
„vše v jednom“?
Zajímejte se i o skryté náklady. Poskytova-
telé ubytování musí být velmi opatrní 
v  utrácení rozpočtu, takže je důležité pře-
dem posoudit veškeré náklady, ty zřetelné 
i skryté.

Jaké jsou licenční poplatky? 
Náklady na používání softwaru budou buď 
ve formě provize z  tržby, nebo měsíčního 
poplatku, který se zpravidla vypočítá pod-
le kapacity hotelu nebo středisek. Měsíční 
poplatky jsou lepší pro účely plánování roz-
počtu a umožní vám reinvestovat většinu 
vašich výnosů zpět do nemovitosti, pokud 
se zlepšujete ve výkonech a rostete, zatím-
co provizní poplatky „rostou s vámi“.  

Jsou v ceně započteny náklady na zaško-
lení personálu?  
Zaškolení znamená, že všichni, kteří bu-
dou se systémem pracovat, jej budou umět 
ovládat. Tam někde končí povinnost doda-

vatele. Nezaměňujte ale ovládání systémů 
se znalostmi použití v provozu a obchodu. 
Když si koupíte nové auto, dealer vás sezná-
mí s vozem a naučí vás jej ovládat, nastarto-
vat, doplnit provozní kapaliny. Řidičák si 
ale musíte udělat v autoškole. Často se stá-
vá, že hoteliéři si tyto dvě naprosto rozdílné 
věci pletou. Dodavatel systému se postará 
o ovládání svého produktu. Často se svý-
mi klienty řeším změny procesů a návazná 
školení a tréninky, které vyvolá změna sys-
témů. 

Jaká jsou další školení?
Nabízí váš poskytovatel další školení, která 
souvisejí s  pokročilejšími metodami a vy-
užitím systému a jeho modulů, popřípadě 
spolupracuje s  nějakým externím mento-
rem, univerzitou, školou či trenérem?

Jaké jsou náklady na počáteční nastave-
ní (set-up fee)?
Zjistěte, kolik vás budou stát počáteční na-
stavení systémů na vaše konkrétní provozní 
parametry a zda neskrývají další uživatel-
ské poplatky. 

Jak rozsáhlá je podpora (help-line) a je 
v jazyce, jakým hovoří váš personál?
Myslete na to, že po instalaci a zaškolení se 
budete ještě dlouho dostávat do situací, kte-
ré odhalí určité mezery mezi dokonalostí 
systémů a vašimi provozními a administra-
tivními potřebami. A tehdy budete potřebo-
vat rychlou a efektivní asistenci. Nepřejte si 
zažít komunikaci s help-line z Ruska nebo 
z Indie v okamžiku, kdy host stojí v recepci 
ostravského hotelu a vám z nějakého důvo-
du nejde upravit složitější fakturace.  Ptejte 
se po nepřetržité telefonické podpoře 24/7. 
Pokud se něco pokazí, musíte vědět, že se 
můžete spolehnout na svého dodavatele, 
který vám rychle pomůže.

Můžete na help-line mluvit se skutečnou 
živou osobou?
Možná by vás to teď nenapadlo, ale někte-
ří poskytovatelé mají automatickou telefo-
nickou podporu. A věřte mi, v  okamžiku, 
kdy potřebujete vyslechnout a získat radu 
je to poslední, co chcete, po dotazech au-

DIGITÁLNÍ OBCHODOVÁNÍ
A MARKETING
Digitální obchod jsem oddělil od výše uve-
dených interních systémů řízení, protože 
jde o externí aktivity, které provádíte pře-
vážně mimo hotel. CRM technologie je 
primárně zaměřena na databázi, zatímco 
komunikační aktivity zahrnují veškeré vaše 
úsilí oslovit a získat zákazníky na celém svě-
tě a vtáhnout je do hry do té doby, dokud 
nebudou zadávat své údaje o platební kartě. 

PMS zaznamenává specifické a doufejme ta-
ké z pohledu GDPR bezpečné informace 
o každém hostu, ale digitální marketing je 
mnohem širší a není tak jednoznačný. Patří 
sem vaše webové stránky, optimalizace pro 
vyhledávače (SEO), marketing pro vyhledá-
vače (SEM), Google Adwords, S-klik, e-mai-

ling, blogy, sociální média, mobilní aplikace. 
Některé vaše distribuční kanály mají svou 
vlastní digitální síť, například OTA jako je 
Booking.com nebo Expedia.  Vaše sítě po-
mocí Facebooku, Youtube, Instagramu 
či Pinterestu pak mohou být zaměřeny 
na dobře definované zájmy vašich hostů. 
Bojovat s bookingem nebo s jinými giganty 
nemá smysl, ale pracovat s  individuálním 
hostem pomocí sítí a specifikovaných zá-
jmů, to obři nikdy nedokáží.

Hotelové systémy se většinou týkají auto-
matizace a business intelligence. To zna-
mená, že se software, zaměřuje kromě 
sledování provozu také na to, jak snížit ná-
klady na pracovní sílu, nebo odhalí nové 
příležitosti růstu v určitých segmentech tr-
hu.  Když je ovšem máte dobře nastavené. 

Kromě toho je na trhu k dispozici i několik 
aplikací, které vám poskytují okamžitý sní-
mek zpětné vazby vašich hostů v sociálních 
médiích a review serverech. Tímto způso-
bem můžete provádět okamžitě nápravná 
opatření.

VAŠI ZAMĚSTNANCI 
Naštěstí tato část hotelnictví je stále nejdů-
ležitější. Když bych se vrátil k citaci v úvo-
du článku, tak by vlastně hotelové systémy 
měly zlepšovat životy lidí, kteří s nimi pra-
cují. Zatímco některé společnosti pracují 
na budování robotů, aby zdánlivě nahradily 
lidi v neatraktivních a drahých pracích, stá-
le jsme generacemi, které dávají přednost 
inteligentnímu dialogu s živým člověkem.  
Díky cloudovému řešení a mobilním apli-
kacím budou mít vaši lidé ještě větší mož-
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‘‘ NEBOJUJTE S BOOKINGEM NEBO S JINÝMI GIGANTY, 
ALE PRACUJTE S INDIVIDUÁLNÍM HOSTEM POMOCÍ SÍTÍ 
A SPECIFIKOVANÝCH ZÁJMŮ. ’’ 



tomatu mačkat hvězdičku nebo křížek, než 
se po „argumentačním stromu“ dohrabete 
k  cíli. To je zábavné sledovat se sklenkou 
šampaňského na Silvestra, nikoliv při práci.

Probíhá podpora v jazyce, kterým mluvíte?
Často je znalost cizích jazyků u personálu 
dostačující k  práci v  recepci, ale pro řeše-
ní chyby systému už být u každého nemusí.

Existuje uživatelsky přátelská nápověda 
systému včetně screenshotů a případně 
video tutoriálů?
Někdy lze chybám předejít hlubším doško-
lením určitých úseků, například banketů, 
salesu či rezervací.

Jak často a pravidelně jsou oznamovány 
nové funkce či aktualizace? 
Hotelový systém je jádrem vašeho podni-

kání, proto se ujistěte, že si vyberete spo-
lečnost, která je otevřená a pravidelně vás 
informuje o své další vývojové činnosti.

Má dodavatel vlastní vývojový tým?
Kromě financí a funkčnosti systémů by také 
bylo na místě znát zázemí dodavatele řešení. 
Mé varování před dodavateli garážových, či 
jednorázových systémů je myšleno napros-
to seriózně. To bylo možné v devadesátých 
letech, kdy v  ČR platilo rčení, co hotel, to 
vlastní PMS. To je v  roce 2018 nepřípust-
né. Mění se technologie, rozšiřují se rozhra-
ní, mění se zvyklosti spotřebitelů, zvyšuje 
se rychlost a také rozsah obchodních trans-
akcí a zapomeňte na to, že by jakékoliv dnes 
aktuální řešení stále drželo krok s požadav-
ky, třeba už za rok. Spolupracuji s několika 
dodavateli s týmy vývojářů, a i ti mají co dě-
lat, aby tempu stačili.  

Budete platit za každého uživatele?
Některé systémy totiž účtují i za dalšího uži-
vatele, kterého přidáte do svého účtu (napří-
klad chcete-li poskytnout novému příjemci 
přístup k tomuto účtu). Nezapomeňte, že 
pomocí systému PMS vše v jednom inves-
tujete do úspěchu svého hotelu a do všech 
technologií, které potřebujete. Správa on-
-line rezervací bez PMS a bez rezervačního 
systému či správce kanálů vám ve skuteč-
nosti trvá nepřijatelně dlouho. Čas, který 
strávíte zpracováním rezervací nemůžete 
věnovat získávání nových hostů.

Zjednodušuje PMS práci recepce tak, 
jak vyžaduje typ vašeho hotelu?
Váš PMS by vám měl poskytnout všechny 
nástroje, které potřebujete k tomu, abyste 
byli efektivní jak v rodinném hotelu, v láz-
ních s wellness provozem tak i v městském 
hotelu s  kongresovými kapacitami. Ptejte 
se po referenčních aplikacích ve stejném, 
nebo alespoň podobném hotelu. 

Bude váš PMS systém umět tyto kon-
krétní operace?
▶ Zobrazit všechny rezervace na stránce 

kalendáře 
▶ Přidat další pokoje ke skupinové rezervaci
▶ Přidávat a měnit doplňkové položky 
▶ Přidat a zohlednit zaplacenou zálohu 
▶ Zohlednit zálohu ve forecastu (bez DPH)
▶ Přidat poznámky k provedené rezervaci
▶ Měnit cenové plány kategorií i konkrét-

ních pokojů
▶ Zakládat cenové plány jako duplikáty 

(abyste nemuseli otrocky vyplňovat slo-
žité tabulky)

▶ Zavírat část kapacity z technických dů-
vodů (čištění, modernizace, malování)

▶ Přesunout existující rezervace funkcí 
„drag and drop“

▶ Fakturovat přímo v recepci v souladu 
s platnou legislativou

▶ Vidět náhled účtu před vytištěním
▶ Zapamatovat si opakující se hosty 

Můžete se systémem pracovat odkudkoliv?
Váš systém PMS vše v jednom by měl být 
přístupný všude, kde jste, prostřednictvím 
jakéhokoli zařízení, mobilu, tabletu, note-

booku. To znamená, že by měl být založen 
na cloudovém systému. Jedině tak může-
te rychle a efektivně pracovat bez toho, že 
byste se museli držet u pracovního stolu 
v kanceláři. To je totiž místo, kde manažer 
hotelu tráví stále méně času.

Umí systém snadno spravovat kapacitu? 
V době, kdy se zvyšuje počet distribučních 
kanálů a snižuje čas, který máme na správu 
rezervací a zároveň se zvyšuje rychlost pro-
dejního procesu, potřebujete systém, který 
rozděluje vaše pokoje mezi kanály a brá-
ní tomu, že vaše pokoje budou rezervová-
ny ve stejném čase vícekrát (overbooking). 

Umí modul správce kanálů (Channel 
Manager) vašeho systému tyto konkrét-
ní úkony?
▶ Umožňuje aktualizaci dostupnosti v reál-

ném čase pro všechny kanály?
▶ Umožňuje spravovat všechny vaše distri-

buční kanály z jednoho místa?
▶ Umožňuje nahrát cenové plány k celé 

ubytovací kapacitě 400 dnů předem?
▶ Umožňuje vám snadno zobrazit přehled 

kanálů?

Protože se vaše kapacity automaticky sníží na 
všech stránkách distributorů v okamžiku, kdy 

je rezervace provedena z jakéhokoli webu, 
nedochází k ruční práci a maximalizujete svůj 
příjem a zároveň minimalizujete chybovost.

Ovládá váš systém správu komunikace 
s hosty?
Váš systém PMS musí usnadnit komunikaci 
s vašimi hosty strukturovaným způsobem. 
To znamená, že můžete posílat e-maily před 
příjezdem i po příjezdu a přizpůsobit kaž-
dou šablonu e-mailu tak, aby odpovídala 
vzhledu vašich dalších materiálů. Pozor te-
dy na řešení, která nejsou v češtině. 

Zvyšuje váš systém průměrnou útratu 
na hosta?
Kromě toho, že vy sami usilujete o zvyšo-
vání počtu hostů, měli byste také pracovat 

na zvyšování příjmů z každého hosta. Váš 
systém PMS by vám měl umožnit prodávat 
balíčky jako late check-out, snídaně a wel-
lness balíčky, prodej dalších doplňků na va-
šem webu (Upper Booking Engine).

Pomáhá váš systém měřit a zlepšovat se 
ve výkonu?
Na rozdíl od velkých hotelových řetězců je 
váš rozpočet omezen. Bez pokročilých pře-
hledů nebudete moci vidět, kam byste mě-
li správně rozdělit své peníze tak, abyste 
efektivně hospodařili. Distribuční náklady, 
jako například provize a náklady na marke-
ting často tvoří jednu z největších položek 
výsledovky v oblasti služeb.

Nabízí poskytovatel bezplatnou zkušeb-
ní verzi? 
Ve zkušební verzi budete moci posoudit, 
zda má všechny funkce, které potřebujete. 
Demo přístupy jsou jedním ze způsobů, jak 
se blíže seznámit se systémem a jak specifi-
kovat vaše potřeby. 

Aktuálně jsou hoteliéři technologiemi 
a různými aplikacemi zaplaveni. Stanovení 
priorit při jejich výběru může někdy být 
až skličující a nároky na jejich informova-
nost jsou vysoké. Průzkum v nabídce a vý-
běr se může stát náplní práce manažera na 
nekonečně dlouhou dobu. Pamatujte na to, 
že pokud nemáte konkrétní cíle s pevným 
plánem a jasným rozpočtem, budete množ-
stvím nesčetných možností zaskočeni.
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SERVICES

MILAN PAVELKA
Je inspirativní muž činu a myslí si, že by člověk měl zkusit všech-
no, co chce. Pracuje 26 let v cestovním ruchu a zjistil, že chce, 
aby to tak zůstalo. Celý život je zvyklý dělat věci jinak než ostatní. 
Specializuje se na správnost hotelových a restauračních procesů. 
Provozních, finančních, obchodních i manažerských. Je zaklada-
telem projektu www.hotelmax.cz, který pomáhá hotelům a restau-
racím dosahovat lepších výsledků pomocí lepších rozhodnutí díky 
správným informacím a portálu www.iHotelMax.cz, kde se potká-
vají budoucí zaměstnanci hoteliérů.


