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Představení O2 eKasa Hotel 
 

Nadstavbová aplikace eKasa Hotel, obsahuje rezervační systém pokojů, webový modul pro online 

rezervace a manažera webových rezervačních portálů, který je připojen na české rezervační portály 

a obsahuje i možnost připojení zahraničních portálů. 

Řešení eKasa hotel Vám pomůže s vedením každodenní agendy a online rezervacemi. Již 

nebudete muset vést papírové ubytovací knihy, zdlouhavě hlásit pobyty cizinců úřadům či složitě 

reportovat rekreační poplatky místní samosprávě. Potřebné reporty se budou generovat online. 

Hotelům a penzionům umožní eKasa jednoduše zadávat základní ubytovací operace jakou jsou 

vytvoření rezervace, změna, storno aj. Jednoduše lze nastavit, i zda je pobyt se snídaní, polopenzí 

nebo třeba all-inclusive. 

V případě využití zahraničních portálů a propojení s O2 eKasa Hotelem jako jsou třeba: 

Booking.com, Expedia.com, HRS.com a dalších jsou Vám měsíčně účtovány pouze tři zahraniční portály 

a každý další je už pak zahrnut v ceně. 

Provize za zprostředkované ubytování od českých nebo zahraničních rezervačních portálů není 

součástí měsíčního poplatku O2 eKasa Hotel, O2 eKasa Hotel zahraniční rezervační portály. V případě 

zájmu propojení na české portály musí účastník kontaktovat společnost Previo s.r.o., která zastřešuje 

podmínky spolupráce pro více jak 30 českých rezervačních portálů. Kontakty na obchodní zástupce 

naleznete zde: https://www.previo.cz/obchodni-zastupci 

Více o poplatcích spojených s využíváním O2 eKasa Hotel a O2 eKasa Hotel zahraniční rezervační 

portály naleznete v ceníku: https://www.o2.cz/osobni/199737-cenik_gsm/489346-o2_ekasa.html 

Modul O2 eKasa Hotel je vyvinutý ve spolupráci s českou společností Previo. Ta se specializuje na 
vývoj rezervačních systémů a jejich propojování s online rezervačními portály. V ČR patří mezi špičku 
na trhu. 

 

https://www.previo.cz/obchodni-zastupci
https://www.o2.cz/osobni/199737-cenik_gsm/489346-o2_ekasa.html


Aktivace 
 

1. Pro aktivaci eKasa Hotel je nutné se přihlásit do eKanceláře a přejít do Nastavení pokladny. 

Zde se zobrazí ikona Hotel, na kterou kliknete.  

 

2. Je potřeba vyplnit formulář, kde uvádíte údaje o Vašem ubytovacím zařízení. Po vyplnění a 

odeslání formuláře budete do 2 dnů telefonicky kontaktováni specialistou, který s Vámi 

dohodne nastavení, které bude odpovídat Vašim požadavkům. Následně počkáte už jen na 

potvrzení aktivace.  

 



O2 eKasa – Hotel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eKasa Hotel je komplexní rezervační systém. 

Nabízí kromě splnění povinnosti EET jednoduchou digitalizaci Vašich 

ubytovacích agend. 
 



Práce s aplikací Hotel v O2 eKase 

V prvním kroku si otevřete svou eKasu. Na úvodní obrazovce si můžete kliknutím na položku   

přidat ikonu Hotel do oblíbených položek pro rychlejší manipulaci s aplikací.  

 

V případě, že si ikonu Hotel nebudete chtít přidat do oblíbených, najdete ji po rozkliknutí Menu ve 

spodní části.  

 



Kliknutím na ikonu Hotel budete přesměrování do Plachty rezervací. Jedná se o tabulku přehledných 

zobrazení všech rezervací ve Vašem ubytovacím zařízení. 

 

 

Ovládací ikony:  

- Plachta rezervací (1) – tabulka zadaných rezervací 

- Vyhledávání (2) – v této položce můžete vyhledat rezervace pomocí jména hosta, čísla 

voucheru aj.  

- Tlačítko plus (3) – slouží k přidání rezervace.  

- Kalendář (4) – přes tuto položku se můžete přesunout v rámci plachty na konkrétní zvolený 

datum.  

- Nabídka (5) – v Nabídce se Vám zobrazí možnosti přidání rezervace a zobrazení kalendáře. 

- Menu (6) – kliknutím na Menu se opět dostanete na přehled všech možností k ovládání 

eKasy.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Rezervace jsou pro snadnější přehled rozděleny do různých barev podle jejich aktuálního stavu: 

 

Opce – oranžová barva (klient si není jistý, zda se v hotelu opravdu ubytuje) 

Potvrzeno – zelená barva (rezervace je potvrzena)  

Ubytován – modrá barva (klient je již ubytován) 

Zaplaceno – šedivá barva (ubytování bylo již uhrazeno) 

Nezaplaceno – červená barva (ubytování ještě nebylo uhrazeno) 

Waiting list – černá barva (není možné potvrdit rezervaci z důvodu velké obsazenosti) 

Storno – tmavě zelená (provedení storna rezervace) 

No-show – žlutá (host nezruší rezervaci a nedorazí do půlnoci do hotelu a neinformuje hotel o 

pozdním příjezdu) 

Stavy jako Waiting list, storno a No-show se na plachtě nezobrazují. Přes přehled rezervací je pak 
možné tyto rezervace dohledat a přepnout je případně do některého ze stavů, který se na plachtě 
zobrazuje. 

 

 

 

 

 

 



Vytvoření nové rezervace  
 

Klikněte na tlačítko Plus a zobrazí se Vám tabulka detailu rezervace. Zde určíte rezervaci pro 

konkrétní termín, vyberete pokoj, stav rezervace, kontaktní osobu, kontaktní údaje a případně vložíte 

poznámku. 

Uložení provedete kliknutím na položku nabídky, kde se Vám zobrazí možnost Uložit rezervaci. 

Systém Vám rezervaci následně potvrdí.  

 

Po uložení je možné provést úpravy rezervace. Na plachtě rezervací kliknete na konkrétní záznam 

rezervace a zobrazí se Vám přehled rezervace a další kategorie, které můžete vyplnit nebo změnit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V části Rezervace si můžete zkontrolovat již zadané údaje, pokud je budete chtít změnit, tak stačí 

kliknout na tlačítko Nabídka a nabídne se Vám možnost Upravit rezervaci nebo Stornovat rezervaci. 

 

V části Hosté můžete provést změnu počtu hostů a upravit informace jako jsou kontaktní údaje, typ 

stravy nebo číslo průkazu. Změnu provedete kliknutím na konkrétní záznam v podzáložce Hosté a 

dáte Upravit.  

 

 



V záložce Účet se Vám zobrazí Celková cena za rezervaci a rozepsané jednotlivé položky na účtě.  

 

 

Pomocí nabídky lze přidat další položky na účet (např. za parkování)  

Stačí vypsat název, počet, cenu, zadat DPH a potvrdit uložení tlačítkem Přidat.  

 

Úpravu, nebo smazání již zadané položky provedete kliknutím na konkrétní položku a vyberete 

operaci, kterou chcete provést. 



Zaparkování objednávky na pokoj  
 

V případě, že si ubytovaný zákazník bude chtít objednat nějaké zboží, tak v eKase kliknete na 

pokladnu a vyberete požadované zboží. Následně v záložce Více možností zvolíte variantu Zaparkovat 

objednávku na pokoj (1) a vyberete pokoj, na který se má objednávka uložit.  

 

Kontrolu zaparkovaných objednávek provedete kliknutím opět na položku Více možností a zvolíte 

Hotel – Otevřené objednávky (2). 

V přehledu se Vám zobrazí název pokoje, stav účtu a rezervace.  

 

Kliknutím na konkrétní objednávku se se Vám otevře detail objednaného zboží a možnost zrušení 

nebo uzavření objednávky.  

 
 



Přehled všech zaparkovaných objednávek 
 

Pro přehled všech zaparkovaných objednávek klikněte v Menu na položku Správa pokladny a Stav 

pokladny. Zde se Vám zobrazí celková hodnota všech zaparkovaných objednávek.  

 

Zaplacení objednávky 
 

zaplacení ubytování a objednaného zboží provedete opět v pokladně kliknutím na položku Více 

možností a zvolíte Zaplatit účet zaparkovaný na pokoj (3). Zvolíte požadovaný pokoj a rozbalí se Vám 

přehled poplatků (ubytování, přidané položky a objednané zboží). V případě, že zákazník chce hradit 

pouze část objednávky, tak provedete standardní rozdělení účtenky.  

 

 



Rozdělení účtenky provedete kliknutím na položku Více možností a poté Rozdělit účtenku (4). 

Jednoduše si pomocí šipek přesunete položky, které chcete zaplatit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Práce s aplikací Hotel v eKanceláři 

Plachta a tabulka rezervací 
 

Jedná se o tabulku přehledných zobrazení všech rezervací ve Vašem ubytovacím zařízení. Do této 

plachty rezervací se vždy jednoduše dostanete kliknutím na ikonu Plachta.  

 

 

Ovládací ikony - V horní liště si popíšeme jednotlivé ikony, které jsou pro lepší přehlednost 

označené čísly.  

 

1. Nová rezervace – kliknutím na ikonu se otevře tabulka detailu rezervace. Zde určíte rezervaci 

pro konkrétní termín, vyberete pokoj, jméno hosta/hostů, kontaktní údaje a případně 

poznámku. Stejně tak můžeme novou rezervaci provést pomocí operace Drag and Drop 

(táhni a pusť), kliknete na konkrétní položku (pokoj a datum) a pomocí myší táhnete až na 

požadovaný datum ukončení rezervace. Jakmile pustíte tlačítko myši, zobrazí se Vám 

částečně předvyplněná tabulka jako při stisknutí tlačítka nová rezervace.   

Po vyplnění údajů, je možné přes tlačítko plus u hosta vypsat detaily na jeho kartě, jako je 

například číslo průkazu, SPZ, číslo víza u cizinců aj.  

 

V další záložce je k dispozici účet pokoje, kde můžete vidět rozpočítanou cenu za ubytování. 

Pomocí položek v horní pravém rohu, můžete přidávat další poplatky, slevy, nebo přepočítání 

na jinou měnu, kde si buď zvolíte vlastní kurz, nebo využijete platný kurz dle České národní 

banky.  

 



 

 

2.  Skupinová rezervace – slouží pro objednání více pokojů na jednou. Nemusí se shodovat 

veškeré údaje. (každý pokoj může mít například jiný datum příjezdu/odjezdu)  

Kliknutím na tlačítko skupinová rezervace se Vám zobrazí detail rezervace, kde uvedete 

datum, kontaktní osobu a ostatní položky. Dále kliknete na záložku pokoje, kde již definujete, 

které pokoje do skupiny patří.   

Počet volných a obsazených pokojů se řídí podle zvoleného termínu. Přidat pokoje můžete 

buď pomocí kliknutí na zvýšení počtu, nebo zaškrtnutím konkrétního pokoje.  

Pomocí lišt v pravé části lze měnit i počet osob, které budou na pokoji spát.  

Následně provedete uložení pomocí tlačítka uložit.  

 



V případě, že budete chtít u některých z pokojů skupinové rezervace provést změnu data 

příjezdu. Na plachtě dvojklikem nebo pravým tlačítkem a kliknutím na upravit skupinu 

provedeme editaci.  

V záložce pokoje se zobrazí všechny zvolené pokoje skupinové rezervace. Pomocí křížku 

můžete libovolný pokoj odebrat. Ikona modré šipky slouží pro odebrání pokoje ze skupiny a 

tím pádem Vám rezervace nezmizí, ale bude pouze oddělena samostatně jako individuální. 

Pokud budete chtít u pokojů provádět úpravy termínů, přidávat hosty, kliknete na tlačítko 

tužky, která slouží pro editaci a můžete provést změnu data, stav rezervace, přidat hosta a 

jiné.   

 

Skupinový účet - Náleží ke všem rezervacím ve skupině a je pouze jeden společný pro celou 

skupinu na rozdíl od pokojových účtů, které jsou přiřazeny každému jednotlivému pokoji. Je 

možné provést rozdělení jednotlivých poplatků a nechat na skupinové faktuře třeba poplatky 

za ubytování a poplatky například za vypůjčení kola, nebo wellness procedury účtovat na 

jednotlivé pokoje. Přeúčtování provedete kliknutím na skupinu a záložku účet skupiny. 

V horní pravé části kliknete na tlačítko . V horní části okna naleznete rychlé 

přepínání (1), kdy můžete jednoduše přesunout veškeré položky rezervace na skupinový 

účet, nebo je všechny umístit zpět do odpovídajících účtů konkrétních rezervací. 

Panel na pravé straně (2) pak zobrazuje, kde jsou jednotlivé položky aktuálně umístěny. Zde 

můžete vybírat konkrétní položky pro přesun mezi účty. Změna se provádí překlikem 

checkboxu. Hlavní část tabulky obsahuje veškeré položky skupinové rezervace včetně 

informace (3), na který pokoj v rámci skupiny daná položka patří (a tím pádem na který 

samostatný pokojový účet bude v případě přesunu ze skupinového účtu přesunuta) 

 

3. Tisk – vytiskne náhled na plachtu, kde si můžete navolit datum, počet dnů k zobrazení a typ 

formátu.  

4. Tabulka rezervací – jedná se o přehled rezervací, kde je možné filtrovat podle různých 

parametrů (datum, pokoj, stav rezervace aj.) Jednoduše pak tlačítkem tisku, můžete provést 

export filtrovaných dat do pdf. a xls. souboru).  



 

5. Nastavení – zde můžete měnit výšku a šířku jednotlivých sloupců.  

 

6. Vyhledávání – v této položce můžete vyhledat rezervace pomocí jména hosta, čísla voucheru 

aj. Při zadání počátečních znaků Vám našeptávač vybere hosta a na rezervační plachtě 

vyhledá a označí rezervaci.  

 

7. Posun data – náhled na rezervace a jednotlivé dny můžete posouvat jak pomocí lišty ve 

spodní části plachty, tak pomocí šipek a to buď o jeden den, nebo o měsíc. Stejně tak 

kliknutím na tlačítko dnes se dostanete na aktuální datum.  

 

8. Volné pokoje – zobrazí se volné pokoje podle jednotlivých druhů. Červeně jsou pak označeny 

plně obsazené pokoje.  

 

9. Pokoje – na této záložce vidíte všechny Vámi vytvořené pokoje.  

 

10. Přidání další položky – můžete si rozdělit pokoje do různých náhledů a vytvořit si vlastní 

plachtu (např. rozdělení pokojů do pater, wellness, služby aj.)Vytvoření nové plachty 

provedete kliknutím na tlačítko plus, zvolíte si název a přiřadíte pokoje, které na dané plachtě 

chcete vidět.   

 

Přestěhování a změny stavů rezervací – přesuny rezervací na jiný pokoj provedete pomocí 

pravého tlačítka na myši, kliknete na přestěhovat a vyberete požadovaný pokoj, stejně tak je 

možné provádět i jiné změny stavu jako je storno, přidání do skupiny aj. Přesun lze provést i 

chytnutím rezervace a posunem na plachtě jí přesunout na jiný pokoj nebo termín. 



Hosté 

Databáze hostů 
Databáze hostů obsahuje veškeré záznamy o hostech z rezervací, které Vám kdy přišly z rezervačních 

portálů, přes rezervační formulář, nebo které jste si v hotelu vytvořili ručně. Pro každého zadaného 

hosta je vytvořen záznam v databázi, který obsahuje veškeré údaje daného klienta, které jste do jeho 

karty hosta v rezervaci doplnili (jméno, adresa, datum narození, národnost, číslo dokladu, SPZ, email, 

telefon, nebo případně štítky a poznámky přiřazené k tomuto hostovi). 

 

 

V databázi hostů si můžete filtrovat a vyhledávat hosty buď podle fulltextového (1) vyhledávání 

(podle firmy, jména, tel. čísla, atp.), tak podle dalších vyhledávacích kategorií jako kategorie hosta, 

celkového počtu jeho rezervací, nebo štítku. Veškeré možnosti filtrace je možné kombinovat v levém 

panelu. 

Pod ikonou s bleskem (2) se skrývá několik rychlých filtrů pro usnadnění práce s databází. Naleznete 

zde filtrování hostů s nebo bez rezervace, aktuálně ubytované hosty a všechny hosty s vyplněným 

emailem. 

Další ikonou (3) do databáze přidáte nového hosta. Vytvoření nového hosta je totožné s vyplňováním 
hosta přímo v rezervaci v kartě hosta. Doplníte veškeré dostupné informace, které o klientovi máte. 
Po uložení se Vám tento host již bude při zadávání hostů do rezervace nabízet v našeptávači po zadání 
několika prvních písmen jeho jména (emailu atp.), přičemž po vybrání tohoto hosta z našeptávače se 
do karty hosta automaticky propíší veškeré již vyplněné údaje. 

Následující dvě ikony (4) souvisejí s čištěním databáze a jednotlivými záznamy. Pokud vyberete několik 
záznamů (např. duplicitně zadaného hosta) můžete tyto záznamy spojit do jednoho pomocí prvního z 
tlačítek se šipkami. Druhou ikonou s červeným křížkem zase smažete vybrané hosty. Mazání záznamů 
je také možné přes totožnou ikonu úplně vpravo v řádku daného hosta ve filtrovaném výběru. 



Ikona s tiskárnou (5) Vám vyfiltrovaný výběr exportuje do souboru ve formátu CSV. Tento soubor se 
po úpravě dá použít např. na odesílání mailingových kampaní např. přes aplikaci MailChimp.  

Přes ikonu tužky (6) u každého jednotlivého hosta se dostanete do karty daného hosta (víceméně 
totožné okno jako v případě vyplňovaní této karty přímo v rezervaci). Zde už pouze v první záložce 
můžete upravovat veškeré dostupné informace o klientovi, přičemž v druhé záložce tohoto okna máte 
kompletní historii rezervací daného klienta. 

Veškerou administraci databáze pak provedete přes Správu hostů (7). Tento nástroj Vás upozorní na 
"chyby" v databázi jako duplicity atp. 

 

Domovní kniha (cizinci) 
Přes tuto sekci můžete generovat seznamy ubytovaných cizinců ve formátu UNL. Takto vygenerovaný 
soubor už potom pouze zašlete cizinecké policii a svojí evidenční povinnost máte splněnou. Nemusíte 
ručně přepisovat údaje o hostech do aplikace UbyData. Jediné co je potřeba udělat je správně si tuto 
sekci nastavit, důsledně označovat cizince v rezervacích a korektně vyplňovat jejich karty hosta, aby se 
veškeré informace správně propsaly do exportního souboru. 

Takto vypadá základní náhled na sekci domovní knihy cizinců, kde vidíte všechny již vytvořené 
evidenční knihy cizinců včetně informace, za jaké období jsou vytvořeny a kolik cizinců daný report 
obsahuje.  

 

První co je potřeba udělat, je zadat do hotelu identifikaci Vašeho ubytovacího zařízení, kterou získáte 
od cizinecké policie. Konkrétně se jedná o IDUB kód a zkratku Vašeho ubytovacího zařízení. Vložení 
této informace naleznete v sekci nastavení (1). Zde už pouze doplníte zmiňované údaje. Pokud tyto 
údaje nemáte, najdete je v okně nastavení (1) instrukce jak a kde o ně zažádat, plus jsou zde uvedeny 
i bližší informace o samotném odesílání vygenerovaného souboru.  

 

 

 

 



Poslední věc, kterou je potřeba doplnit je sekce Kontakt (elektronický podpis). Při odesílání cizinecké 
policii je nutné email podepsat elektronickým podpisem, který se musí shodovat se zde zadaným 
kontaktem, kvůli ověření odesílatele. Elektronický podpis si můžete zřídit např. na pobočce České 
pošty. 

 

Pokud máte výše uvedené údaje vyplněné, můžete přejít k samotné tvorbě reportu a to přes tlačítko 
se zeleným plus (2), hned vedle nastavení. Nyní máte na výběr dvě možnosti z jakých dat report 
cizinecké policie vytvoříte. 

První možností je vytvoření reportu dat z rezervací z plachty. U této možnosti je nutné vybrat, za jaké 
období chcete evidenci cizinců vytvořit. 

Druhou možností je vytvoření reportu z již existujícího listu evidenční knihy, která také vychází z údajů 
z rezervací z plachty, ale list evidenční knihy je ještě možné editovat (umazávat/editovat některé 
záznamy atp.) 

Po výběru jedné z výše uvedených možností se Vám vygeneruje nový list domovní knihy cizinců, který 
vypadá takto: 

 

List domovní knihy načte automaticky veškeré hosty ve filtrovaném období (ať už z rezervací z plachty 
nebo určitého listu evidenční knihy), kteří mají zadanou jinou než českou národnost a zobrazí Vám je v 
tabulce. Pokud máte všechny povinné údaje (jméno, datum narození, adresa, občanství, číslo a typ 



dokladu + případně vízum pokud je potřeba) o hostech vyplněné správně, můžete rovnou kliknout na 
modročervenou ikonu exportu do UNL formátu (1). Následně se Vám vytvoří exportní soubor, který už 
stačí pouze přiložit do emailu, ten podepsat elektronickým podpisem a odeslat na ubytovani@pcr.cz 
(viz instrukce výše). 

Pokud nemáte některé údaje vyplněné, zobrazí se Vám v daných polích v tabulce červené vykřičníky, 
upozorňující na nesprávně vyplněné záznamy (3). Při exportu chybných záznamů budete navíc 
upozornění na to, že report obsahuje chyby. Report cizinců s chybami Vám cizinecká policie vrátí zpět, 
s tím že nebyla správně splněna oznamovací povinnost a je nutné přeposlat správné a kompletní údaje. 

Informace o cizincích můžete doplnit přímo v tabulce, nebo případně přímo v dané rezervaci v kartě 
daného hosta. Při doplnění do tabulky se informace přidají pouze do listu domovní knihy a ne do 
samotné karty hosta (a rezervace). Při doplnění v kartě hosta je poté pouze potřeba již vytvořený list 
domovní knihy cizinců aktualizovat o doplněné informace (2). 

 

Evidenční kniha hostů  
Evidenční kniha funguje na podobném principu jako domovní kniha cizinců. Na základě rezervací z 
plachty si vytvoříte soupis ubytovaných hostů za určité období. Tyto listy evidenční knihy pak můžou 
sloužit jako podklad např. pro evidenci cizinců, výpočet poplatků, nebo tvorbu reportů pro statistický 
úřad. 

Nový list evidenční knihy vytvoříte přes tlačítko se zeleným plus (1), kde už dále jen určíte, za jaké 
období chcete evidenční knihu vytvořit. 

Každý vytvořený list evidenční knihy lze zobrazit a stáhnout ve formátu PDF a XLS (2) a zároveň se dá 
také dále editovat (3), tzn. upravovat údaje o hostech, případně hosty (pouze z dané evidenční knihy, 
ne z rezervací, kde jsou uvedeni) mazat. 

 

 

 

 

 

Firmy  
V této sekci naleznete seznam veškerých firem, které někdy byly přiřazeny k některé rezervaci. Stejně 

tak si zde můžete vytvořit úplně novou firmu, která se při zadávání nové rezervace bude v kolonce 

firma zobrazovat v našeptávači. Novou firmu zadáte přes tlačítko se zeleným plus (1). Přes tento 

modul si také můžete vyexportovat seznam firem, včetně adres, IČ, kontaktních údajů atp. do 

mailto:ubytovani@pcr.cz


excelového souboru, nebo případně ve formátu CSV (2). Editaci stávajících, již dříve vytvořených 

firem provedete přes ikonu tužky ve sloupci Upravit (3). 

 

 



Reporty 

Výkazy pro ČSÚ 
Přes tento modul můžete automaticky generovat výkazy, které vyžaduje statistický úřad jednou 

měsíčně nebo případně čtvrtletně. Report se generuje z informací z hotelu, které automaticky vyplní 

standardizovaný formulář (viz. web statistického úřadu - https://www.czso.cz/csu/vykazy/vykazy-

sber-dat), který jste pravděpodobně do teď vyplňovali ručně.  

 

Přes tlačítko se zeleným plus (1) si vygenerujete nový výkaz pro statistický úřad. Nabízí se možnost 

vygenerovat jak měsíční, tak čtvrtletní výkaz. Informace a data do výkazu se přebírají z rezervací z 

plachty (nebo případně vytvořených evidenčních knih, pokud tuto možnost zaškrtnete) a nastavení z 

hotelu (např. počty pokojů a jejich lůžek). 

Hned vedle tvorby nového reportu je tlačítko nastavení (2), kde je k doplnění pouze jediná položka a 
to pořadové číslo ubytovacího zařízení, tedy tzv. Pagina, pod kterou Vaše ubytovací zařízení eviduje 
statistický úřad. 

Jednotlivé výkazy lze pak tisknout ve formátu PDF (3). Pokud máte zájem některé z automaticky 
generovaných čísel ve výkazu ručně upravit, můžete to provést přes ikonku s tužkou (4) ve sloupečku 
Upravit. 

 

Poplatky  
V sekci poplatky je možné vytvářet reporty pro odvod rekreačních a ubytovacích poplatků pro městský 
úřad. Ubytovací poplatek platí všechny ubytované osoby za každý den ubytování. Rekreační poplatky 
odvádějí pouze osoby, které přijely na rekreaci (tzn., nejsou na pobytu služebně). Z rekreačního 
poplatku jsou také obvykle osvobozeny děti do určitého věku a důchodci. 

Výše jednotlivých poplatků a osvobozených kategorií hostů se může lišit a je vždy určena místní 
městskou/obecní vyhláškou. Velikost obou poplatků můžete nastavit v menu Nastavení/Ceny, kde v 
horní části uvidíte tlačítko Poplatky. 

http://www.vykazy.cz/
https://www.czso.cz/csu/vykazy/vykazy-sber-dat
https://www.czso.cz/csu/vykazy/vykazy-sber-dat


Podobně jako u výkazů pro statistický úřad se pro výpočet celkové sumy poplatků vychází buď z 
rezervací z plachty, nebo případně z vygenerovaného listu evidenční knihy. Poplatky jsou následně 
sečteny za všechny osoby v rezervacích, které mají nastaveny, že se z jejich "kategorie hosta" odvádí 
rekreační poplatek. 

Některé městské úřady občas vyžadují kromě souhrnného reportu poplatků také evidenční knihu 
hostů, kteří v dané době byli ubytovaní a z kterých jsou vlastně poplatky odváděny. Tu si můžete 
jednoduše vygenerovat buď z Evidenční knihy hostů, nebo případně si vyfiltrovat přes Databázi hostů 
všechny hosty, kteří byli v daném období ubytovaní. 

 

Kliknutím na tlačítko plus si vytvoříte nový report poplatků za zadané období. Možné je vytvořené reporty 

editovat, smazat a vytisknout. Všechny tyto úkony lze provést kliknutím na požadovanou akci v pravé části 

náhledu.  

  

Při vytvoření nového reportu, nebo editace již vytvořeného se Vám zobrazí výpočet poplatků. Lze do něho 

psát a měnit částky, počet obsazených lůžek, nebo údaje o Vašem ubytovacím zařízení. Následně v horním 

menu si přiznání můžete vytisknout anebo se vrátit zpět na přehled.  

 

http://manual.previo.cz/cs/hoste/evidencni-kniha-hostu
http://manual.previo.cz/cs/hoste/databaze-hostu


Přehled provizí  
Pokud máte přes Previo napojené české a slovenské rezervační portály, budou Vám vždy jednou v 

průběhu měsíce a na konci měsíce přicházet emaily s žádostí o odsouhlasení odbydlenosti a tím 

pádem i provizí ze zprostředkování těchto rezervací. Tyto žádosti jsou zasílány, protože nemáme a ani 

nemůžeme mít přehled, jestli každá jednotlivá rezervace byla odbydlena. Klient mohl pobyt např. 

zrušit přímo s hotelem, bez upozornění na potvrzenou rezervaci nedorazit atp. Z tohoto důvodu vždy 

rezervace za celý měsíc zasíláme k odsouhlasení, abychom nefakturovali provize za pobyty, které 

reálně vůbec neproběhly. 

 

 

 

 

Postup odsouhlasení  

U všech rezervací, kde je ve sloupci Souhlas zobrazen otazník, kliknete na změnit a nastavíte 

odbydlenost. V tabulce je možné upravit cenu nebo vyznačit, že se pobyt neuskutečnil. Odsouhlasení 

provizí není kompletně hotové, dokud ze seznamu nezmizí veškeré rezervace se žlutými otazníky 

značící neznámou odbydlenost. 

 

 



Nastavení 

Základní 
Můžete zde nastavit název Vašeho ubytovacího, jeho typ a případně ještě doplnit v jaké turistické 
lokalitě se nachází pro jednodušší vyhledávání na partnerských portálech. Dalšími nastavitelnými 
položkami jsou časy příjezdů a odjezdů, kterými dáte hostům jasně vědět, že nástup na pobyt je např. 
možný až po 14:00.  

Nezapomeňte si také nastavit správnou adresu hotelu ve spodní části tohoto menu a přesnou polohu 
na mapě, pokud není adresa úplně jasná. Když si označíte přesnou polohu na mapě, zařadí se do 
informací o hotelu i jeho GPS souřadnice, které mohou být velice užitečné pro klienty, kteří cestují 
zdaleka a používají v autě navigaci. 

 

 

 

Kontakty 
Sekce kontakty je obzvláště důležitá, obsahuje veškeré telefonické a emailové kontakty, které na Váš 
ubytovací objekt dostane host a přes které s Vámi také budou komunikovat případně z portálů typu 
Hotel.cz atp. Kontakty se propisují do voucherů a případných jiných emailů odeslaných z hotelu 
klientům. 

Pro účely vystavování účetních dokladů z hotelu je také velice důležité správné vyplnění fakturačních 
údajů a jejich případná aktualizace, např. v případě, kdy dojde ke změně společnosti, adresy, nebo 
třeba statutu plátce/neplátce DPH. 

V pravé horní části okna také naleznete bankovní spojení pro klienty. V případě, že požadujete platbu 
zálohy před potvrzením rezervace, je tato položka také velice důležitá. Číslo účtu se propisuje na 
generované zálohové listy, na jejichž základě klient platbu provede. Pokud máte zřízený druhý účet 



např. pro příjem eurových plateb, můžete ho doplnit v sekci Další bankovní účty kliknutím na tlačítko 
Přidat bankovní účet. Ať už máte účet pouze jeden nebo více, určitě bychom doporučil zadat tzv. IBAN, 
což je číslo Vašeho účtu zapsané v mezinárodním formátu, které je důležité pro přeshraniční transakce. 
Stejně tak doplňte SWIFT kód Vaší banky. 

 

 

Ceny 
V horní liště naleznete základní nastavení, ze kterých potom vychází samotný ceník.  Ten je možné 

editovat jak přímo zásahy do tabulky s cenami v jednotlivých termínech, tak hromadně upravovat 

přes červený rámeček nad tabulkou s cenami. Jednotlivá specifika nastavení jsou popsána v sekcích 

níže. 

 

V horní části modulu jsou tlačítka pro nastavení klíčových systémových parametrů výpočtu cen. 

https://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/iban/iban_mezinar_cislo_uctu.html
https://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/iban/iban_mezinar_cislo_uctu.html


Měny a kurzy – zde provádíte nastavení měn, které ubytovací zařízení přijímá. Možnost nastavení 

vlastního kurzu namísto kurzu centrální banky. Dále také volba výchozí měny, ve které budou 

rezervace vytvářeny.  

 
 

Účtování - Nastavení způsobu účtování (zařízení eviduje ceny za celý pokoj nebo dle počtu hostů na 

pokoji) a způsobu výpočtu slevy pro kategorie hostů. Jednotlivé způsoby výpočtu slev naleznete vždy 

popsány, včetně názorného příkladu výpočtu pod červeným otazníkem u každé z nastavitelných 

možností. 

 
 

Nevratná cena - Použití nevratné ceny je možné zapnout přes tuto položku. Ve výchozím nastavení 

jsou nevratné ceny vypnuté. Určení nevratných cen je možné dvěma způsoby. Nejjednodušší je zvolit 

procentuální odpočet ze základní, nebo případně akční ceny. Zvolíte už pouze, jaký bude odpočet a 

ceny se automaticky pro všechny termíny odvodí od zadaného standardního ceníku. Druhou 

možností je zápis nevratných cen ručně do ceníku. Pokud zvolíte tuto možnost, vznikne Vám v ceníku 

nový sloupeček právě pro zadání nevratných cen. Výhodou tohoto nastavení je, že můžete nevratné 

ceny zadat pouze na určité termíny a nemusí být zadány na celé období, ve kterém máte vyplněný 

ceník. 

 
 

Stravování - První dvě možnosti nijak neovlivní výslednou cenu rezervace. Třetí možnost Vám umožní 
v tabulce cen zapsat i příplatek (slevu) při jednotlivých typech stravy a tím pádem vlastně i 
nadefinovat jaké jsou druhy stravování, které si hosté mohou při rezervaci pobytu objednat. Hotel 
nabízí možnost volby výchozí stravy a způsobu zaúčtování v Hotelovém účtu. 
 

http://manual.previo.cz/faq/jak-nastavim-vlastni-menovy-kurz
http://manual.previo.cz/faq/jak-nastavim-vlastni-menovy-kurz
http://manual.previo.cz/nastaveni/ceny/strava


 
 

Poplatky - U rekreačního a ubytovacího poplatku je důležité zadat, v jaké výši dané poplatky odvádíte 
a dále pak způsob účtování poplatků. Na Vaší volbě je, jestli budou poplatky rozepsány na 
samostatném řádku, nebo budou sloučeny do položky ubytovacích služeb. Druhou nastavitelnou 
položkou je, zda budou poplatky připočteny k ceníkové ceně rezervace, nebo zda bude ceníková cena 
o tyto poplatky navýšena. 
 

 
 

Voucher - Zde naleznete číslování voucherů (rezervací) a textaci emailů, kterými budou vouchery 

zasílány + případně určení zda bude voucher sloužit jako předpis pro zálohové platby. 

Online rezervace - Víceméně možnost přepnutí se z poptávkového do online režimu a naopak  

Délka pobytu - Restrikce na délky pobytu lze nastavit jak jednotně pro všechny pokoje stejné, tak i 

pro každý jednotlivý typ pokoje zvlášť.  

Měření konverzí - Slouží pro zadání měřících kódů typu Google AdWords, Google Analytics, nebo 

Sklik, které pak budou pracovat s Vaším formulářem Reservation+. 

Hromadné nastavení cen 

Ceny a parametry lze upravovat jak v tabulce cen přímo pro jednotlivé dny, nebo pro jednotlivé sezóny 
(kde jsou ceny stejné) záleží na tom, jak máte ceník zobrazený. Pokud potřebujete upravit např. ceny 
u jednoho z pokojů pouze pro jeden den, úplně stačí doplnit vše do tabulky s cenami. 

Pokud potřebujete provést nějaké rozsáhlejší nastavení, můžete využít hromadného nastavení, které 
naleznete v červeném rámečku hned nad tabulkou s cenami. Celkem je možné hromadně nastavit 
ceny, zavřít/otevřít pokoje, určit způsoby platby a přes poslední tlačítko Ostatní nastavit stravy, délky 



pobytu a případně restrikce na nájezdy a odjezdy. Všechny kategorie nastavení fungují na podobném 
principu, probereme si zde nyní některé možnosti použití těchto nastavení. 

 

Ceny - Na začátku je nutné zadat na jaké termíny vlastně ceny chceme nastavovat (1), můžete zvolit 
nastavení cen na víkend, týden, měsíc, nebo klidně celý rok přesně podle toho jak potřebujete. 
Všimněte si, že hned pod termínem je možnost zkopírovat již zadané ceny z existujícího termínu a 
nechat je propsat do zvoleného nového termínu. 

Přes parametry nastavení (2) můžete specifikovat, co vlastně přesně nastavujete. V níže uvedeném 
obrázku například vidíte, že nastavujeme období od začátku března do konce dubna 2017, přičemž 
přes parametry nastavení jsme si určili, že budeme nastavovat jen základní a akční ceny pouze pro 
pátek, sobotu a neděli, pouze v českých korunách a pouze pro některé pokoje. Zvolené "filtry" nám 
upravují položky zobrazené v tabulce pod těmito parametry. 

  

Pokud ceny nekopírujete (viz výše), je nutné je poté ručně vyplnit do tabulky (3). Základní ceny jsou 
zobrazeny v bílých polích, akční ve fialových a nevratné ve žlutých. Pokud nastavujete více měn, tak 
se zároveň počet sloupečků samozřejmě zdvojnásobí. 

Poslední velice důležitou věcí je checkbox ve spodní části okna pod tabulkou s cenami (4). Ten říká to, 
že v případě kdy nevyplním některé ceny (jako v obrázku výše např. ceny třílůžkového pokoje) a mám 
tento checkbox (automaticky) zaškrtnutý tak mi v daném období (březen až konec dubna) již v ceníku 
zadané ceny za třílůžkový pokoj nebudou vymazány. Pokud bych si pole odškrtl a celé okno potvrdil, již 
dříve zadané ceny na dané období by se mi přemazaly, tím že jsem nevyplnil ceny třílůžkového pokoje 
při hromadném nastavování cen. 



Zavřené pokoje – zde to funguje na podobném principu jako u položky ceny, vyberete termín, s kterým 
chcete pracovat. Rychlou volbou hned pod termínem je nyní kromě kopírování nastavení z jiného 
termínu také rychlé otevření a zavření všech pokojů v daném termínu. Parametry nastavení fungují na 
stejném principu jako u cen (zvolíte např. pouze některé dny a pokoje atp.) 

Pokud potřebujete zadat pouze otevření a zavření některých pokojů stačí už pak pouze kliknout na 
políčko v řádku daného pokoje a určit které pokoje otevřete/zavřete kliknutím na tlačítko se zelenou 
fajfkou/stopkou. 

Platby/Garance - je opět hodně podobné. Zvolíte termín a určíte, které způsoby platby jsou pro Vás v 
tomto termínu přípustné. Na výběr je vždy garance kreditní kartou, platba na místě, bankovní převod, 
a pokud máte integrovanou platební bránu tak ještě platba kartou. Opět zde funguje kopírování a 
možnost zvolit parametry nastavení. 

Ostatní - jako stravování, délky pobytu a restrikce na nájezdy a odjezdy můžete nastavit přes tlačítko 
Ostatní. Jako v předchozích případech vyberete termín, který chcete nastavit (pod kterým opět najdete 
kopírování již nastaveného z některého dalšího termínu) a dále je potřeba vybrat co konkrétně chcete 
nastavovat. 

- Stravy - je nutné zaškrtnout, které stravy chcete v nastavovaném termínu nabízet a jaké 
budou ceny těchto strav pro různé kategorie hostů. 

- Délky pobytu - hlavně se nastavuje minimální délka pobytu, ale možné je nastavit i maximální 
délku pobytu. 

- Nájezdy a odjezdy - nastavíte kombinace dnů, kdy je možné přijet a odjet z Vašeho ubytování. 
Pokud chcete např. nastavit to, že nájezdy jsou možné pouze v pátek a odjezdy můžou být v 
libovolný den v týdnu, je nutné nastavit všechny možné kombinace tedy: pá-po, pá-út, pá-st, 
pá-čt, pá-pá, pá- so, pá-ne. 

Kontrola nastavených cen - V horní části modulu vpravo naleznete tlačítko pro kontrolu nastavení cen. 

 

Po kliknutí na tlačítko "Zkontrolovat ceny" se v případě, že máte v ceníku jakékoliv chyby, zobrazí 
okýnko s podrobným popisem chyb: 

 

Filtry nastavovaných hodnot - Vše co se Vám v hlavní tabulce ceníku zobrazuje, je možné filtrovat. Na 
pravé straně je tlačítko "Více", kterým si můžete nechat zobrazit veškeré položky, které si můžete 
nechat v tabulce cen zobrazit jejich zaškrtnutím.   



 

Cenový plán - v 99% případů budete používat Základní cenový plán (ang. "rate plan"). Cenový plán je 

množina všemožných nastavení cen, kontingentů, strav, garancí, apod. Všichni používají základní 

cenový plán. V základním cenovém plánu lze nastavit i denní ceny, včetně speciálních akčních cen. 

Není na to potřeba vytvářet jiný cenový plán! Jen pokud máte vlastní partnery (firmy), pro které 

potřebujete vytvořit speciální ceník, tak budete vytvářet nový cenový plán. 

Zobrazit - po dnech/po sezónách - Zvolte si, co Vám lépe vyhovuje. 

Zobrazené parametry - Zatrhněte, které parametry chcete měnit. Vypíší se pro ně v tabulce příslušná 

editační pole. Jedná se pouze o filtr pohledu. Pokud si jednou zobrazíte dny nájezdu a odjezdu, 

nastavíte je na několik let dopředu a pak je zase skryjete, tak samozřejmě zůstanou nastaveny. 

Měny, které lze zobrazit a nastavovat se řídí nastavením tlačítka "Měny a způsob účtování" (viz výše). 

Zadáte-li cenu pouze v CZK (obecně ve Vaší výchozí měně) a zatrhnete další měny, u kterých cenu 

nevyplníte, použije se přepočet zvoleným kurzem (ČNB, nebo vlastní zadaný kurz). 

Položka nevratné ceny se objeví, pouze pokud máte nastaveno, že nevratnou cenu zadáváte v 

absolutní hodnotě do ceníku a nevyužíváte procentuální odpočet. 

Nastavení všech těchto filtrů zůstane na Vašem počítači zachováno. Pro použití filtru zmáčkněte 
tlačítko "Hledat". Hlavní tabulka umožňuje pohodlné nastavení všech vyfiltrovaných (=zobrazených) 
položek. Ve sloupcích se zobrazují dny/sezóny a v řádcích druhy pokojů, pokud se dané nastavení 
vztahuje k druhu pokoje. 

Běžné denní, akční a nevratné ceny - Následující obrázek ukazuje jednoduché nastavení denních 
(pultových) cen - bílé rámečky - a jejich změnu na speciální akční cenu - růžové rámečky - pro některé 
dny a pokoje. Akční cena bude na webu partnerů zvýrazněna přeškrtnutím běžné denní ceny.  

 



Další nastavitelnou cenou je nevratná cena (ang. "non-refundable rate"). Nevratná cena je taková 
(obvykle nižší) cena, kterou zaplatí host při objednávce dopředu a nemá při tom nárok na žádné vrácení 
peněz při stornu či změně rezervace. Jedná se o obdobu letenek u nízkonákladových leteckých 
společností bez pojištění storna.  

Nevratnou cenu je možné nechat počítat procentuálním odpočtem ze základní ceny, nebo je případně 
možné cenu manuálně zapisovat do tabulky do posledního žlutého sloupečku. 

Online objednávka za nevratnou cenu (jak na webu ubytovatele, tak u partnerů) probíhá ve zvláštním 
režimu, při kterém jsou uplatněny následující podmínky: 

- klientovi je nabídnuta pro dokončení objednávky pouze forma úhrady celé částky online 
(platební bránou) 

- pokud ubytovatel online platební bránu nemá (viz např. PayU), je hostovi nabízena nevratná 
cena pouze při rezervaci s dostatečným předstihem, aby bylo možné uhradit částku bankovním 
převodem (zálohový list je zaslán automaticky s krátkou dobou splatnosti) 

- alternativně je vždy nabídnuta i "garance kreditní kartou", ale ověření kreditní karty a stržení 
částky za pobyt je odpovědností ubytovatele. 

- klientovi jsou zaslány pozměněné obchodní podmínky, které uvádějí podrobnosti ohledně 
nevratného storno poplatku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.payu.cz/


Vybavení 
Pokud se Vám nechce vypisovat dopodrobna veškeré vybavení a okolní vybavenost Vašeho 
ubytovacího zařízení můžete tyto informace vyjádřit pomocí piktogramů. Celkem zde naleznete šest 
podsekcí k doplnění: 

Služby a vybavení 
Sport 
Okolí a volný čas  
Gastronomie 
Lázně a wellness 
Přijímané tyto platební karty 
Catering 
 
Informace z těchto sekcí se následně propisují na propojené partnerské portály a zobrazují se u 
Vašeho profilu. Doporučujeme určitě v první záložce Služby a vybavení vyplnit alespoň čtyři první 
položky, které patří k informacím, které majoritu klientů zajímají opravdu nejvíce. Konkrétně se jedná 
o možnost připojení k internetu, možnost domácích mazlíčků, možnost parkování a nekuřácké 
prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 



Popisky  
Sekce popisky obsahuje několik nastavitelných typů popisků, které jsou pak doslovně přebírány pro 
Vaší prezentaci na partnerských portálech. U portálu Hotel.cz jsou popisky ještě částečně upravovány.  

Celkově můžete vyplnit tyto popisky včetně jejich jazykových mutací (přes vlaječky nad jednotlivými 
textovými poli): 

Krátký popis hotelu 
Detailní popis hotelu 
Popis pokojů 
Otevírací doba recepce 
Gastronomie 
Popis okolí 
Dopravní dostupnost 
Další informace 
Speciální akce a nabídky 
 
Obvykle úplně stačí, když je vyplněný alespoň krátký a detailní popisek hotelu, ale záleží jen na Vás, jak 
moc detailní informace chcete klientům o svém ubytovacím zařízení poskytnout. 

 

 

 



Fotogalerie  
V této záložce si můžete nahrát fotky Vašeho hotelů, pokojů, nebo třeba okolí hotelu. Přidání 

fotografie provedete kliknutím na zelené plus a pomocí možnosti procházet vložíte požadované 

fotografie.  

 

 

Kategorie hostů  
Ve výchozím nastavení máte určenou pouze jednu kategorii a to dospělou osobu. Je možné ale 

doplnit i další kategorie hostů jako např. dítě do 12 let, seniory nad 70 let, nebo třeba VIP hosta. U 

každé kategorie lze nastavit několik specifikací. 

 

 

Novou kategorii hosta přidáte přes tlačítko se zeleným plus, kdy Vám v tabulce přibude nový řádek, 
kde už pouze doplníte název dané kategorie (případně překlad názvu v ostatních jazykových mutacích), 
dále slevu jakou tato kategorie hosta uplatňuje, pořadí jednotlivých kategorií na webu a také to zda se 
daná kategorie vůbec bude má na webu zobrazovat k výběru (viz např. Host VIP). Pokud zvolíte, že se 
na webu zobrazovat nebude, bude tato kategorie čistě pro interní použití, tzn. uživatelé hotelu budou 
moci hosta na tuto kategorii v rezervaci přepnout. 

Poslední nastavitelnou položkou je, zda se z dané kategorie hosta odvádějí rekreační poplatky. Obvykle 
jsou z těchto poplatků osvobozeny děti a senioři, ale záleží na konkrétní městské/obecní vyhlášce. 
Pokud se z dané kategorie poplatky neodvádějí, nebudou se za daného hosta ani načítat do hotelového 
účtu. 



Pokoje 
Tuto sekci pravděpodobně budete nastavovat pouze jednou, pokud ve Vašem ubytovacím zařízení 
nedojde k rozsáhle rekonstrukci a případné přístavbě dalších prostorů. Je velice důležité zde správně 
nastavit, jaké druhy pokojů/provozy máte k prodeji a hlavně kolik jednotlivých provozů/pokojů v 
daném typu máte a jaké jsou jejich lůžkové kapacity, nebo všeobecné kapacity.  

Provoz se dělí na 7 základních skupin: 

- Ubytování – jsou klasické pokoje/apartmány, které se zobrazují na denní plachtě. 
- Ostatní dny – jsou klasické pokoje/apartmány, které se zobrazují na denní plachtě, ale mohou 

sloužit jako odkládací prostory. 
- Wellness - jsou klasické wellness provozy jako např. sauny atp, které se zobrazují na minutové 

plachtě 
- Konference - prostory pro pořádání konferencí, školení atp., které mohou být prezentovány na 

portálu Konfi.cz 
- Gastro - restaurační prostory 
- Ostatní - hodiny - funguje podobně jako položka Ostatní - dny -> může se jednat o odkládací 

prostory pro minutové rezervace 
- Sportoviště - jsou vhodné např. pro provozy typu squashových/tenisových kurtů, bowlingu atp. 

Pro vytvoření nového provozu je nejprve potřeba zakliknout do jaké skupiny bude daný provoz patřit, 
tzn. vybrat v liště v horní části okna jednu ze sedmi výše uvedených možností. 

 

Nový  provoz vytvoříte přes tlačítko se zeleným plus vlevo nahoře. Otevře se Vám okno, kde 
nadefinujete nový typ provozu. V první záložce je nutné nadefinovat tyto položky: 

- Název typu pokoje (případně včetně jazykových mutací přes ikonku s českou vlajkou) 
- Počet lůžek a přistýlek 
- Pořadí v jakém se bude daný typ/pokoj zobrazovat v hotelu v ceníku a také v jakém pořadí 

bude zobrazován na partnerských portálech 
- Zda bude pokoj v rámci partnerských portálů a R+ (při nastaveném nezobrazování 

obsazeností po jednotlivých osobách) prodáván i jako Single use, tedy pouze pro jednu 
osobu. 

- Přiřadit již existující fotogalerii nebo vytvořit novou 
- Vytvořit popis pokoje (případně jeho jazykové mutace přes ikonku s českou vlajkou) 

http://www.konfi.cz/


 

U ostatních typů provozů je nastavování hodně podobné, jedinou výraznou odlišnost naleznete u 
provozů typu Konference. U těchto prostorů je důležité nadefinovat jaká je jejich hodinová a denní 
cena a dále v ostatních záložkách upřesnit typy konferenčních prostor a jejich vybavenost a uspořádání 
viz obrázky níže. Toto nastavení je následně zohledněno ve Vaší prezentaci na portále Konfi.cz. 

 

Konference 

Obecný popis  

 

http://www.konfi.cz/


Rozložení a kapacity  

 

 

Vybavení 

 

Nyní jsme vytvořili teprve Typ pokoje, ne konkrétní pokoj, který se bude nabízet k prodeji. V tabulce 
pokojů (níže) je nutné kliknout na řádek daného typu pokoje, kde se Vám objeví jaké pokoje do 
konkrétního pokoje/provozu náleží. Nové pokoje/kapacity pak můžete přidávat přes tlačítko se 
zeleným plus v pravé části obrazovky (1). 



Po přidání pokojů potom vidíte, kolik jednotlivých pokojů daná kategorie obsahuje, (2) přičemž názvy 
konkrétních jednotlivých pokojů v rámci daného typu můžete přejmenovávat, zadávat překlady a 
nastavovat pořadí pokojů (3). Pořadí typů pokojů (4) již bylo zmíněno v rámci nastavování nového typu 
pokoje a ovlivňuje pořadí zobrazení pokojů v ceníku. 

Jednotlivé typy pokojů se dají i po vytvoření stále editovat (5), tzn. měnit názvy, popisky, kapacity atp.  

 

Typy pokojů se samozřejmě dají i mazat (6), ale vždy je předtím nutné vymazat jednotlivé pokoje z 
daného typu, vzhledem k tomu, že se na nich mohou nacházet rezervace. Pokud pouze potřebujete 
přesunout pokoj mezi jednotlivými typy, můžete použít tlačítko Přesunout pokoj (7) ve spodní části 
tabulky, kdy pouze vyberete konkrétní pokoj a kategorii, do které ho chcete nově přemístit (včetně 
rezervací na něm umístěných). 

 

Vrátíme se ještě k mazání pokojů. Když vyloženě potřebujete pokoj smazat, je nutné postupovat 
opatrně. Pokud na daném pokoji byly a jsou vytvořeny nějaké rezervace, systém se Vás zeptá, co s 
těmito rezervacemi chcete udělat. Můžete dané rezervace smazat (nenávratně!), což není úplně 
ideální řešení, protože se může jednat i o rezervace vytvořené do budoucnosti. Druhou možností je 



přesun rezervací do stavu waiting list, storno, nebo no show (tedy stavů, které se nezobrazují na 
plachtě) na některý z ostatních pokojů. Přes přehled rezervací je pak možné tyto rezervace dohledat a 
přepnout je případně do některého ze stavů, který se zobrazuje na plachtě. 

 

 

 

Rezervační portály 
Previo partneři jsou ubytovací portály a turistické servery, které mohou prezentovat Vaše ubytovací 
zařízení na bázi zprostředkování rezervací za provizi.  

V přehledu vždy vidíte jméno partnera, výši provize, Rating a stav spolupráce zda je aktivní nebo ne. 
Rating: Ratingy jsou souborem hodnotících kritérií, velmi často determinujících umístění daného 
hotelu ve výpisu na portálech partnerů v jeho městě, okrese a kraji. Každý rating je ukazatel, za jehož 
plnění/neplnění jsou přidělovány kladné nebo záporné body. Součet těchto bodů (ratingů) pak určuje 
konečné pořadí, které ale jednotliví partneři mohou ještě individuálně ovlivnit. 

 

 



Aktivace spolupráce                                                                                                                                 
Rezervace mohou být zprostředkovávány až poté, co je technologicky aktivována spolupráce mezi 
každým jednotlivým partnerem a ubytovatelem v systému. Spolupráce je podmíněna existencí 
podepsané Rámcové smlouvy. Někteří partneři prezentují pouze ty ubytovatele, kteří mají 
aktivovanou provizní spolupráci. Od partnerů Vám přijde email a v případě, že budete chtít potvrdit 

spolupráci, kliknete na ikonu  u partnera, u kterého souhlasíte s výší provize. 

V okénku, které se Vám otevře, zaškrtněte zatrhávátko ve sloupci “Splněno“ a klikněte na tlačítko 
“Uložit“. 

 

Tímto se partner dozvěděl o Vašem zájmu. Nyní vyčkejte, až Partner zaktivuje online zprostředkování 
rezervací (to může trvat dny, ale i několik týdnů). Budete o tom informováni opět emailem. 
 

Online rezervační formulář  
je promyšlený rezervační formulář, který lze snadno umístit do jakýchkoliv webových stránek Vašeho 

ubytovacího zařízení.  

Nabízí:  

- Online napojení na recepční systém – zjistí dostupnost volných pokojů a správnou cenu 

v reálném čase, čímž poskytne návštěvníkům jistotu při objednávce a omezí poptávky na 

obsazené termíny.  

- Flexibilní nastavení slev a akcí – možnost prezentace slev přímo v objednávkovém formuláři. 

- Multijazyčné rozhraní – ve formuláři je možné provést přepnutí až do 12 jazyků.  

- Doplňkové služby – další z možností je přiobjednání dalších nabízených doplňkových služeb.  

- Kalendář obsazenosti - Na grafickém měsíčním přehledu mohou hosté vidět obsazené a volné 

kapacity. Jistota volného termínu posiluje důvěru v objednávkový proces, snižuje duplicity, 

omezuje poptávky na obsazené termíny. Host si sám volí termín, pro který chce obsazenost 

vidět a úzká provázanost s objednávkovým formulářem umožňuje nejen kliknout přímo na 

volný pokoj a hned jej objednat, ale i přepínání mezi kalendářem a formulářem bez ztráty již 

vyplněných údajů. 

http://www.previo.cz/ke-stazeni


Náhled na formulář: 

 

Po vyplnění formuláře přijde zákazníkovi potvrzení zadané objednávky na email a Vám se zobrazí 

žádost na plachtě v pravé části Panely a v sekci Waiting List. Po rozkliknutí rezervace můžete provést 

změnu stavu na potvrzeno/opce a zkontrolovat volný pokoj. Zákazníkovi poté můžete odeslat 

ubytovací voucher.  

 

 

 

 

 

 



Aktivace rezervačního formuláře 
 

S aktivací se obraťte na vašeho webmastera, nebo případně předejte přístupové údaje na FTP server 

technikovi, který s Vámi bude prostředí hotelu nastavovat.  

S podrobným postupem Vám pomůže obchodní zástupce: https://www.previo.cz/obchodni-zastupci  

Postup při implementaci: 

Následující zdrojový kód vložte do své webové prezentace: 

<!-- Reservation PLUS start --> 
<script type="text/javascript" src="https://booking.previo.cz/iframe/"></script> 
<iframe src="https://booking.previo.cz/?hotId=123456" scrolling="no" frameborder="0" 
width="727" height="2000" name="previo-booking-iframe" id="previo-booking-iframe" 
allowTransparency="true"></iframe> 
<!-- Reservation PLUS end --> 
  
Povinné parametry atributu SRC iframe: 

 hotId=123456 - ID Vašeho hotelu  
Nepovinné parametry atributu SRC iframe: 

 lang=cs - označení jednotlivých jazykových mutací (CS = čeština, EN = angličtina, DE = 
němčina, RU = ruština, SK = slovenština, IT = italština, FR = francouzština, ES = španělština, PL 
= polština, DA = dánština, ZH - čínština) 

 currency=CZK - označení měny (CZK = česká koruna, USD = americký dolar, EUR = euro, GBP - 
britská libra, RUB - ruský rubl, PLN - polský zlotý, UAH - ukrajinská hřivna, HUF - maďarský 
forint) 

 showTabs=reservation-map - ponechá zobrazené pouze vybrané záložky ("reservation" - 
rezervace ubytování, "stay" - rezervace pobytových balíčků, "review" - recenze hostů, 
"pricelist" - ceník, "occupancy" - obsazenost, "map" - mapa, "checkin" - online checkin, pokud 
je povolený v Previu). Jména jednotlivých záložek jsou oddělena pomlčkou. 

 hideTabs=stay-review-pricelist-occupancy - schová vybrané záložky ("reservation" - rezervace 
ubytování, "stay" - rezervace pobytových balíčků, "review" - recenze hostů, "pricelist" - ceník, 
"occupancy" - obsazenost, "map" - mapa, "checkin" - online checkin, pokud je povolený v 
Previu). Jména jednotlivých záložek jsou oddělena pomlčkou. 

 ga=UA-1234567-8 - kód účtu Google Analytics (Property ID) pro měření návštěvnosti 
 redirectUrl=http://www.mojedomena.cz/dekujeme-za-rezervaci - URL, na kterou bude 

přesměrován poslední krok rezervačního formuláře po odeslání objednávky. Jako jeho GET 
parametry bude posláno:  

o pole comIds - čísla právě vytvořených rezervací, API funkcemi (např. 
Hotels.searchBonuses) lze následně získat podrobné informace. 

o price - celková cena rezervace 
o currency - měna rezervace 
o arrival - datum příjezdu ve formatu YYYY-MM-DD 
o departure - datum odjezdu ve formatu YYYY-MM-DD 
o customerName - jméno kontaktní osoby 
o customerEmail - email kontaktní osoby 

 showReviews=partner-online - zobrazit hodnocení pouze z partnerských rezervací 
("partner"), rezervací vytvořených na plachtě ("user"), rezervací vytvořených rezervačním 

https://www.previo.cz/obchodni-zastupci
http://www.mojedomena.cz/dekujeme-za-rezervaci


formulářem ("online"). Jednotlivé volby jsou odděleny pomlčkou. V případě použití formuláře 
PrevioPartnery lze nastavit zobrazení jen svých recenzí parametrem showReviews=my 

 expandPriceDetails - automaticky rozbalit detaily ceny ve 4. kroku rezervace 
 expandDailyPrices - automaticky rozbalit ceny po dnech v 1. kroku 
 pricesPerOccupancy - zobrazit ceny pro všechny počty hostů na pokoji 
 minRating=5 - zobrazit hodnocení, ve kterých hotel dosáhl minimálního počtu definovaných 

bodů. (celé číslo 0 až 10) 
 expand - automaticky rozbalit detaily pobytových balíčků. Lze nastavit rozbalení konkrétní 

záložky jednou z voleb: "description" - záložka "Popis balíčku", "includes" - záložka "Pobyt 
zahrnuje", "procedures" - záložka "Procedury", "note" - záložka "Poznámka". 

 drawBy - jakým způsobem se budou vykreslovat volné pokoje v záložce obsazenost: "object" 
- po konkrétních pokojích", "objectKind" - dle druhů pokojů. 

 theme=red - změna barevnosti šablony - možné šablony jsou: red, green, orange, grey, 
bordo, purple, theme01, darkblue 

 hotelDetail = 1, ukáže v hlavičce detail hotelu (logo, název, počet hvězdiček, adresu, 
hodnocení, krátký popis hotelu a fotografi). Hodí se hlavně v případě, že zobrazujete 
formulář v novém okně, nebo pokud na něho odkazujete z jiných webů. 

 showGuestDetail = 1, rozbalí formulář na doplnění údajů ke všem hostům v rezervaci na 3. 
kroku formuláře 

 showNote = 1, rozbalí poznámku ve 4. kroku rezervačního formuláře 
 showTime = 1, rozbalí čas příjezdu v 1. kroku formuláře 
 showRoomType= 546, zobrazí ve formuláři pouze požadované pokoje (ID pokojů), pro zadání 

více pokojů použijte pomlčku: showRoomType=12345-6543-8974 
 discountCoupon=ABC2017, vyplní automaticky slevový kupón 

  
Příklad použití nepovinných parametrů 
Schování záložky obsazenosti a zobrazení formuláře v anglickém jazyku: 
<!-- Reservation PLUS start --> 
<script type="text/javascript" src="https://booking.previo.cz/iframe/"></script> 
<iframe src="https://booking.previo.cz/?hotId=123456&lang=en&hideTabs=occupancy" 
scrolling="no" frameborder="0" width="727" height="2000" name="previo-booking-iframe" 
id="previo-booking-iframe" allowTransparency="true"></iframe> 
<!-- Reservation PLUS end --> 
  
Povinné atributy iframe: 

 scrolling="no" - nezobrazovat scrollbary uvnitř elementu iframe (výška formuláře je 
upravována automaticky) 

 width="727" - nastavení šířky formuláře (minimální šířka je 600 pixelů) 
 height="2000" - nastavení výšky formuláře 
 name="previo-booking-iframe" - název elementu iframe 
 id="previo-booking-iframe" - ID elementu iframe 

  
Nepovinné atributy iframe: 

 frameborder="0" - rámeček elementu iframe 
 allowTransparency="true" - povolení průhlednosti elementu iframe 

 
Lze také předvyplnit formulář pomocí GET parametrů a přesměrovat uživatele na další kroky 
najednou: 
Záložka Rezervace s předvyplněným 1. krokem (pro objednání konkrétního pokoje): 



Jako src iframu používejte http://booking.previo.cz/?hotId=123456 s těmito parametry: 

 roomType=123 - ID druhu pokoje (povinný) 
 roomCount=2 - počet pokojů (volitelný, defaultně 1) 
 priceType=singleUse - typ ceny (standard | nrr | singleUse | singleUseNrr) (volitelný, 

defaultně standard) 
 arrival=03.09.2012 - datum nájezdu ve formatu DD.MM.YYYY (volitelný, defaultně dnešek) 
 departure=03.09.2012 - datum odjezdu ve formatu DD.MM.YYYY (volitelný, defaultně o den 

později, něž datum nájezdu) 
Záložka Balíčky s předvyplněným 1. krokem (pro objednání konkrétního pobytového balíčku): 
Jako src iframu používejte http://booking.previo.cz/stay/?hotId=123456 s tímto parametrem: 

 stayId=123 - ID balíčku (povinný) 
Záložka Balíčky s předvyplněným 1. a 2. krokem (pro objednání konkrétního pobytového balíčku na 
konkrétním pokoji): 
Jako src iframu používejte http://booking.previo.cz/stay/?hotId=123456 s těmito parametry: 

 stayId=123 - ID balíčku (povinný) 
 roomType=123 - ID druhu pokoje (volitelný) 
 roomCount=2 - počet pokojů (volitelný, defaultně 1) 
 arrival=03.09.2012 - datum nájezdu ve formatu DD.MM.YYYY (volitelný, defaultně nejbližší 

možné) 

Vlastní měření cílů / konverzí / retargetingu / a jiné 

Awords a Sklik konverze a GA e-commerce transakce měří Previo automaticky. Pokud chcete měřit i 
jiné cíle jako je navštívení 2. kroku formuláře, dokončení rezervace, zjistit jaké datum vyplnil klient na 
1. kroku je možné využít jednoduchého předávání informací mezi iframem a webovou stránkou. Při 
přechodu z jednoho kroku na druhý posílá iframe do webové stránky volání 
metody reservationPlusStepEvent pokud taková metoda v parent stránce existuje, zavolá se, vč. 
parametrů, kde se dozvíte, na jaký krok uživatel právě přešel a na 2. a 5. kroku navíc získáte 
doplňující informace o rezervaci (datum, cenu, číslo voucheru). 
Vaše funkce může vypadat následovně: 
/** 
 * @param JSON reservationInfo 

 */ 

function reservationPlusStepEvent(reservationInfo) {     

      values = JSON.parse(reservationInfo); 

  

      // reservation was created 

      if(values.step == 5) { 

           // this will print available data to console 

           console.log(values); 

           // do some action 

      } 

} 
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