
 

Požadavky na hotelový software – podklad pro 

předběžnou tržní konzultaci 

Vzdělávací středisko Benešov je ubytovací a stravovací zařízení primárně pro potřeby veřejné 

a státní správy. Vlastníkem VSB je Česká republika a Institut pro veřejnou správu Praha jako 

příspěvková organizace Ministerstva vnitra České republiky má právo s tímto majetkem státu 

hospodařit.  

Vzdělávací středisko má celkovou kapacitu pokojů ve 204, a to včetně apartmánů a pokojů 

pro zdravotně postižené hosty.  

Vzhledem k tomu, že VSB primárně slouží k výkonu služeb zajišťující bezproblémovou 

realizaci hlavní činnosti Institutu, což je vzdělávání úředníků až v maximálně čtyřdenních 

cyklech školení/seminářů, vytíženost, resp. obsazenost a aktivní provoz je zejména 

v pracovních dnech.  

Vzdělávací středisko lze rozdělit na dva hlavní úseky: 

 Stravovací úsek (sklad potravin, kuchyně vč. výdeje, bufet, bar) 

 Provozní úsek, - provoz vč. recepce a údržby (sklad materiálu = čistící, úklidové 

a hygienické prostředky; sklad údržby, evidence revizí, odborných zkoušek). Součástí 

provozního úseku je i ubytovací část, tzn. hotelové ubytování/hotel. V současné době 

VSB disponuje hotelovým SW z roku 2002, který ani po technické, ani po uživatelské 

stránce neodpovídá dnešním standardům a zejména nárokům, které VSB při své 

činnosti na hotelový SW má.  

Předmět a cíle veřejné zakázky (VZ) 

Cílem této VZ je hotelový software odpovídající současným standardům s možností budoucího 

rozvoje dle aktuálních trendů a jeho bezproblémový chod po celou dobu trvání smlouvy.  

Je na dodavateli, aby v rámci předběžné tržní konzultace nabídl optimální řešení, tzn. např. 

řešení na principu cloudu, nebo řešení podmiňující fyzické umístění na dodavatelem 

pronajatém a spravovaném HW, či jiná řešení. Podmínkou, pro jakýkoli SW/HW, který bude 

užíván Institutem, resp. jeho pracovníky je, aby splňoval zásady kybernetické bezpečnosti 

obecně a aktuálně v čase implementace, včetně GDPR. 

Je požadován modulový systém umožňující provázanost všech modulů a možnost dalšího 

rozvoje. Jak v případě jednotlivých modulů, tak celého systému. 

Požadované moduly: Stravování, Ubytování/Hotel, Sklady/Skladové hospodářství, Akce 

„jiné činnosti“, provoz. Akce jiné činnosti zahrnují zajištění ubytování, stravování, 

pronájem učeben atd, které nejsou v souvislosti s hlavní činností, např. teambuilding, 

promo akce, konference třetích osob, vánoční večírky apod.   

V rámci systému, i jednotlivých modulů bude umožněno nastavení uživatelských rolí, (práv), 

minimálně v rozsahu: editování, nahlížení, administrátor.  

Ze všech modulů bude možný tisk a export do xls(x), csv, pdf, případně doc(x) nebo 

obdobných formátů umožňujících fulltextové vyhledávání.   

V modulech bude možné jednoduše tvořit a tisknout varianty sestav/reportů bez toho aniž by 

se muselo přistupovat k SW úpravám.  



Ovládání a práce v jednotlivých modulech musí být uživatelsky přívětivé a intuitivní.  

Systém musí být kompatibilní a propojitelný se stávajícím elektronickým zámkovým systémem 

„ASSA ABLOY Clasic WING CARD Euro 65 RFID“ a jeho podpůrným programovacím „SW 

Visonline“. 

Systém musí být kompatibilní a propojitelný s platebními terminály „KB Smart Pay“. 

Cílem je pořídit celé řešení jako službu tzv. „na klíč“. To zanmená poskytnutí software i 

hardware včetně implementace, technické podpory, provozu a zajištění bezpečnosti, údržby, 

rozvoje produktu a poskytnutí případných dalších licencí nezbytných pro realizaci záměru.  

 

IT řešení 

Vzhledem k provozu požadované služby v režimu 24/7,nutnosti spolehlivého běhu bez 

výpadků, snazší údržby a potřebě úspory finančních prostředků za licence Microsoft, 

preferujeme řešení na platformě LINUX. V případě, že nabízené řešení bude pouze na 

platformě MS Windows, je nutné zapracovat i licenční politiku, včetně nákladů. 

Dodavatel dodá produkt včetně potřebného HW/SW, případně cloudového řešení potřebného 

k řádnému provozu produktu, a to s rozšířenou zárukou po celou dobu trvání smlouvy tj. 48 

měsíců. Případně provede instalace serveru, produktu a všech jeho modulů, instalaci a 

konfiguraci koncových stanic a periferií – viz seznam IT požadavky. Je požadována možnost 

customizace produktu i jednotlivých modulů dle potřeb zákazníka, ideálně přímý dodavatel 

(výrobce).  

Dodavatel zajistí provoz dodaného produktu na jím dodaném HW v sídle Zadavatele. Zajištění 

provozu může probíhat fyzicky nebo dálkovým přístupem pomocí šifrovaného VPN tunelu. 

Dodavatel navrhne a zajistí řešení zálohování produktu, včetně disaster recovery plánů a 

plánů bussines contuinuity. Součástí dodávky bude provozní a administrátorská dokumentace. 

Dodané řešení musí disponovat API nebo WS rozhraním pro napojení na informační systém 

základní služby Zadavatele EZOP II za účelem automatizovaného exportu a importu dat. 

Rozsah kybernetické bezpečnosti bude diskutován v rámci produktových prezentací uchazečů 

a platné legislativy. Požadujeme obecně základní pravidla dle zákona č. 181/2014 a jeho 

prováděcí vyhlášky č. 82/2018 např. zásady pro tvorbu hesel a jejich délku 

Požadujeme proškolení uživatelů, administrátorů a dodání referenční a uživatelské 

dokumentace. Možnost následného školení v součinnosti s dodavatelem v rámci fluktuace 

zaměstnanců. 

Požadujeme možnost demoverze, testovacího a pilotního provozu – tzv. osahat si produkt  

 

Základní požadavky 

IT HW vč. optimálního počtu dle Objednatele: 
 

 zobrazovací zařízení pro výdej jídel – minimální uhlopříčka displeje 23“ –  počet 1 

 čtečka médií (RFID encoder) – počet 9 

 dotykové zařízení pro objednávku stravy. – počet 4 

 dotykové zařízení pro prodej (kasa) – bufet, bar, recepce – počet 3 

 tiskárna účtenek – počet 3 



 čtečky čárových kódů (sklad, bufet, bar, recepce) – počet 4 

 tiskárna čárových kódů – počet 1 

 laserová tiskárna s možností scanování, kopírování (sklad, kuchyně, recepce, 
pokladna)°- počet 4 

 

Servisní smlouva 

 Klientská podpora 365/ 24/7 

 Upgrade softwaru nebo budoucí verze zahrnuta v ceně servisního poplatku 

 Garance příjezdových časů v případě nutnosti servisu na místě – operativnost. 

(??)V rámci servisní smlouvy bude zajišťován plynule funkční provoz HW, SW, 

zálohování, aktualizace generického SW, zajištění bezpečnosti a případné detekce 

incidentů, instalace bezpečnostních záplat na zjištění dle CVE a testování obnovy pro 

případ havárie 

 

Skladové hospodářství 

Základní požadavky 

- skladové hospodářství určené pro gastronomické a hotelové provozy  

- evidence podle různých skladových míst -– tři hlavní sklady (sklad potravin, sklad 

obchodního zboží a sklad materiálu). Z těchto skladů musí SW umožnit převod zboží 

a suroviny na prodejní sklady: bufet, bar, recepce, dále do spotřeby – kuchyně, spotřeb 

y nápojového automatu, spotřeba materiálu na stravovací úsek, spotřeba materiálu na 

ubytovací úsek a spotřeba materiálu na údržbu, evidence zboží dle různých prodejních 

míst – bufet, recepce, bar, popř. jídelna 

o evidence zboží ve skladových cenách 

 

- receptury jídel – automatická překalkulace receptur na základě aktuálních cen. Při 

sestavování jídelního lístku zobrazit kalkulaci celého jídla, tzn. nejen hlavní chod, ale i 

polévka, příloha, salát, dezert apod., aby bylo již při zadávání vidět, na kolik vyjde celé 

menu 

- týdenní /měsíční uzávěrka  

- denní/týdenní/měsíční / roční výstupy, tzv. klouzavé uzávěrky skladu – možnost 

pracovat v současném měsíci a zároveň i v minulé=m, aby bylo možné pořizovat nové 

zboží v době, kdy ještě není odepsaná strava z konce minulého měsíce 

- Možnost opravy v uzavřeném měsíci s vytisknutím nové (opravené) uzávěrky.  

Specifické požadavky 

- skladové hospodářství 

o karty potravin včetně nápojů, podrobná evidence zboží a surovin ve skladových 

cenách 

o evidence skladových karet, přehled pohybu na jednotlivých kartách na všech 

skladových místech 

o možnost „bourání“ položek a převodní tabulky 

o při pořizování zboží „hlídat“ prodejní cenu v závislosti na zadané marži  

 

o možnost vést sklad potravin v cenách s DPH i bez DPH 

o evidence dodavatelů, příp. odběratelů 



o několik skladů – sklad potravin JČ (jiná činnost), sklad potravin HČ (hlavní 

činnost), sklad materiálu, sklad prádla, sklad hygienických potřeb a prostředků,  

o možnost ručního výdeje ze skladu nebo automaticky na základě předběžné 

výdejky 

o možnost jít s aktuálním stavem do mínusu – s příznakem  

o možnost provedení stop stavu kdykoli (přesné vyčíslení aktuálního stavu včetně 

neuzavřených prodejních dokladů kdykoli) 

o systém čárových kódů včetně čteček – příjem na sklad, výdej ze skladu na 

konkrétní prodejní místo a prodej s čárovými kódy – napojení na pokladny – 

možnost přiřazení čárového kódu na naše výrobky, např. chlebíčky, obložené 

housky atp. 

o podpora nepřipojených pokladen zadáváním hromadných tržeb (recepce) 

o načítání počtu strávníků z jiného modulu (možnost vzájemného předávání dat 

z jiných modulů)  

o spotřební koš 

o nespotřebované (zejména suché) potraviny – možnost vrácení na sklad 

- nákup 

o objednávka – vygenerování objednávky  

o seznam potravin, produktů – jedinečný kód, název  

o objednávka na základě „zaškrtnutí“ zboží s určením počtu kusů = objednávka 

a systém pro 

o párování došlých faktur s dodacími listy a kontrola 

o vydané faktury  

o elektronický import dodacích listů 

o možnost rozdělení jednoho externího příjmu na více skladů (celé zboží příjmu 

na sklad obchodního zboží, poté část přidělit do baru, bufetu atd.)  

o generování externího příjmu ze zadaných vzorů z důvodu urychlení příjemky 

- receptury jídel 

o rozdělení receptur na druhy chodů a zařazení do kategorií dle druhu stravy: 

bezlepková, vegetariánská, veganská ……… 

o možnost hromadných oprav receptur záměnou surovin¨ 

o vyhledávání receptur dle konkrétní suroviny (která je v receptuře obsažena) 

o snadné vyhledávání receptur – prostřednictvím filtru, klíčového slova 

o receptury včetně pokrmů určených na rauty a jiné mimořádné akce, např. 

grilování apod. 

o omezení přístupů pro nové receptury / změny receptur podle uživatelů 

(možnost přípravy pracovníky např. v kuchyni, následná kontrola, uzamčení 

receptury, aby ji bylo možné měnit pouze s patřičným oprávněním - aut) 

 

- akce 

o příprava stravy pro akce – kalkulace stravy s okamžitým přehledem nákladů / 

zisku 

o sestavy rautů - dle ceny na osobu – jídlo/nápoje 

o návrhy rautů s možností editace názvů, vygenerování rautu do MS Word nebo 

Excel pro zákazníka včetně prodejní ceny, možnost úpravy rautu před i po akci 

o nabídka variantních snídaní – bufet/servírovaná snídaně 

o možnost vytvoření rautu tzv. na klíč  

o vytvoření nabídky pro klienta – možnost volby výše marže 



 jídelní lístek, resp. obsah a rozsah rautu/celého menu/ všechny 

podávané chody 

o tisk nabídky pro klienta (s i bez položkových cen) 

o možnost plánování / přípravy neomezeně do budoucnosti 

o šablony pro opakované použití 

o vazba na pokladní systém 

- strava 

o kategorizace strávníků – možnost rozdělit strávníky do více skupin 

(zaměstnanci, posluchači dle délky pobytu, účastníci akce jiné činnosti, lektoři..)  

o evidence snídaní, svačin, obědů, odpoledních svačin, večeří, druhých večeří 

o možnosti racionální stravy resp. několika druhů kategorií/diet 

o počet vydaných jídel dle konkrétních receptur – den, týden, měsíc, rok – 

párování s objednávkovým systémem a jídelním lístkem – párování na výdej 

potravin, resp. surovin ze skladu 

o vytvoření stupnice oblíbenosti jídel –  ve čtvrtletním horizontu  

o sledování spotřeby s vyhodnocením hospodaření po dnech/měsících 

o možnost plánování a tisku jídelního lístku včetně alergenů i několik týdnů 

dopředu, možnost zadání jídelního lístku z programu na webové stránky 

Institutu. Zobrazení všech alergenů v celém chodu (př.: hlavní chod + příloha + 

salát obsahuje tyto alergeny) 

- inventury 

o možnost provedení inventury pro vybraný sklad/prodejní místo ke kterémukoli 

dni v měsíci a za určité období  

o upřesnění každého rozdílu (manko, přebytek, škoda na zboží) 

o  

 

- výstupy 

o tiskové sestavy – nastavené, ale i operativně vytvořené (bez nutného zásahu 

dodavatele) 

o sledování ukazatelů v různém stupni sumarizace údajů 

o sledování historie všech změn (ceny, skladba receptur, atd.) 

 

Objednávkový systém jídel 

Objednávkový systém bude propojen s modulem Strava/Stravné (možnost zadání jména 

hosta i s diakritikou).  

Objednávkový systém pro výběr stravy hosty na samoobslužných terminálech. 

Identifikace hostů v objednávkovém systému pomocí karty = klíče od pokoje. 

Při výdeji stravy potvrzení výběru jídla pomocí karty se zobrazením objednané stravy na 

velkém displeji pro hosta i pro pracovníky vydávající jídla.  

Přednastavení stravy (určení data a času, kdy posluchač končí, NE např. že končí obědem) 

po celou délku pobytu s tím, že si host může sám změnit nebo odhlásit vybranou stravu (do 

určité doby – den předem do max. 13.00hodin), doplnit datum a čas, kdy a kým (posluchač 

nebo automaticky nebo oprávněný zaměstnanec) byla strava navolena, abychom rozeznali, 

zda byla navolena účastníkem či byla doplněna automaticky či oprávněným zaměstnancem. 



Zrušení stravy - kdy a kým bylo jídlo odhlášeno a okamžitý přenos do modulu Strava/Stravné 

– úprava množství vydávaných potravin ze skladu. V případě, že strava bude zrušena v den, 

kdy měla být vydaná, tento příznak bude v modulu strava a sklad zaznamenán (jako 

STORNO??). Pozn.: změnit stravu nebo zrušit posluchačem by mělo být možné pouze den 

předem do 13:00 hodin – po tomto čase to nebude možné. Možnost zrušit stravu v den výdeje 

bude moci jen pověřený pracovník IVS, resp. Vzdělávacího střediska Benešov, a to např. 

z důvodu náhlého onemocnění či prosté nepřítomnosti posluchače.  

Při předčasném odjezdu hosta - odhlášení z hotelového systému, současně s odjezdem hosta 

automatické zrušení stravy po zbytek pobytu. Reakce v navazujících modulech.  

Možnost tvorby hotelových karet pro neubytované hosty - pouze na stravu (zadávání karty 

přes objednávkový terminál, event. manuálně přes vstup do stravovacího programu. V případě 

tzv. manuálního vstupu do programu automatické „nabíhání“ data, čísla karty s tím, že by se 

opravilo pouze „rozlišovací číslo karty“. Možnost karty pro neubytované hosty dále 

programovat – zadat jméno strávníka, platnost karty, a to i jinde, než na recepci. 

Zohlednění možnosti objednávek jídel dle konkrétního hosta - stravy  

Možnost rozdělit „strávníky“  na více skupin, např. 

1. hosté (posluchači) 

2. zaměstnanci 

3. lektoři 

4. hosté č. 1 

5. hosté č. 2 

6. hosté č. 3 

7. hosté č. 4 

(pro potřebu snadnějšího rozlišení „strávníků“ HČ a JČ, zaměstnanců, lektorů, posluchačů 

v kurzu po- čt. po-út, po-st). 

Výstup:  

- přehled objednané stravy řadit dle skupin a abecedního pořadí bez rozlišení, zda se 

jedná o hosta ubytovaného, neubytovaného, jméno s diakritikou) 

- vytvoření sestavy pro stravovací úsek s konečným počtem stravy s možným rozlišením 

na posluchače, zaměstnance, lektory, účastníky jiné činnosti 

- různé možnosti vyúčtování  stravovacích karet v zadaném období (pro skupinu „lektor“, 

„zaměstnanec“ dle různých kritérií (data, data a skupiny, dle data a ubytovaní či 

neubytovaní) 

Pokladní systém 

Základní požadavky 

- prodej zboží, receptur, služeb; tisk účtenek na obyčejný papír, nikoli na termopapír  

- různé možnosti úhrady: hotovost, platební karty, na hotelový účet  

- přímá provázanost se skladovým hospodářstvím – čtečka čárových kódů – prodej 

zboží na základě čárových kódů 

- přímá provázanost s ubytovací částí – možnost převést účet na ubytovaného hosta 

nebo na probíhající akci (akce jiné činnost) 

o identifikace ubytovaných hostů podle čísla pokoje i konkrétního jména 

o identifikace hostů jejich kartou od pokoje 



- možnost provázanosti s rezervacemi sportovních služeb a vyúčtování těchto služeb 

v rámci jedné účtenky s ostatní konzumací (jiná činnost) 

- denní uzávěrka 

o tržba podle typu úhrad, podle sortimentu (možnost rozepsání i jednotlivých 

služeb např. sauna, zapůjčení televizoru, pronájem hřiště, fitness, abychom 

měli přehled o čerpání jednotlivých služeb, v případě, že bychom rozšiřovali 

další služby ve VSB, možnost přidání služby „oprávněnými zaměstnanci“ (bez 

zásahu zaměstnance dod. firmy) 

- měsíční / roční výstupy 

o všechny výstupy za libovolné období 

o statistiky prodeje podle sortimentu, skupin jídel a nápojů, podle markující 

obsluhy 

o rozlišení prodejních statistik podle konzumace: Jiná činnost, Hlavní činnost 

 

Další požadavky 

- možnost více cenových hladin na jednom pokladním místě (podle typu klienta, podle 

aktuální prodejní akce, apod.) 

- při akci IVS fakturace v nákupních (skladových) cenách 

- odpočet pokladen po zkontrolování „zrcadla“ (výkazu, výstupu) 

- možnost úpravy receptury po zkontrolování zrcadla, před odpočtem pokladny 

- zakládání účtů na stoly, na jména, na akce 

- řešení personální stravy (sledování konzumace podle osob, vazba na karty 

zaměstnanců) 

- grafické zobrazení rozmístění stolů 

- omezení dostupných slev uživatelskými právy 

 

Sportovní aktivity 

Základní požadavky 

- práce s rezervacemi a následným vyúčtováním sportovních služeb 

Rezervace 

- jednorázové rezervace 

- různé cenové hladiny 

- provázanost s kartami hostů pro vyúčtování 

 

Ubytování 

Je nutné, aby daný modul, resp. systém byl kompatibilní s EZOP – program/SW, ve kterém 

jsou evidovány kurzy a účastníci kurzů. Úzká provázanost, a to oběma směry (Účet 

z hotelového SW musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, při zadání platby u 

konkrétního hosta promítnutí této platby zároveň do programu EZOP).-  

Vzdělávací zařízení disponuje 94 pokoji a 200 lůžky.  

SW –modul Ubytování/hotel 

 

 



Obecné/základní požadavky 

- grafické znázornění jednotlivých podlaží – strukturu pokojů – možnost vizuální kontroly 

obsazenosti s termínem rezervace  

- evidence a provádění rezervací, zápis nástupů/výstupů, resp. odjezdů, vedení knihy 

ubytovaných,  

- rychlé vyhledávání dle jména, čísla pokoje, tisk pokladních/daňových dokladů 

- přehledný kalendář s grafickým barevným znázorněním rezervací a hostů (nejlépe ve 

stylu obecně využívaných tabulek typu Excel) s přímým zobrazením ubytovaného 

hosta či rezervace pouhým kliknutím do barevné tabulky nebo do grafického 

znázornění podlaží 

Základní ubytovací jednotkou je lůžko = na jednom pokoji mohou bydlet různé osoby v různých 

termínech. 

Objednávky (rezervace) 

- rezervace pobytů pro jednotlivce i skupiny 

- rezervace na konkrétní pokoje (lůžka) i na kategorie pokojů 

- důležité atributy rezervací 

o cena rezervace v měně CZK  

o kontaktní údaje – možnost propojenosti se čtečkou dokladů 

o údaje pro povinné výkazy (cizinecká policie, domovní kniha)  

o statistiky 

o rozdělení klientů do uživatelsky definovaných kategorií 

- možnost více cenových hladin 

- možnost zaplacení před příjezdem, při příjezdu.  

- potvrzení rezervace 

o vygenerování emailu s potvrzením rezervace včetně vybraných příloh 

- možnost umísťování rezervací na „waiting list“ v případě obsazení všech pokojů 

- sledování kompletní historie změn rezervací 

- automatické nastavení poplatků podle typu hosta. 

 

Pobyt hosta 

- sledování uklizených / neuklizených pokojů v sw 

- tisk ubytovacích přihlášek, tisk rozpisu rezervovaných služeb pro klienty (tisk přihlášek 

dle dodané předlohy) 

- propojení se čtečkou dokladů 

- propojení s médiem otvírající zámek od pokoje (karta, náramek, čip) – vystavení média 

k pokoji v okamžiku příjezdu i před příjezdem (i několik dnů předem – např. v pátek na 

pondělí, aniž by se do statistiky promítlo využití ubytovací kapacity, a tím i do poplatku 

za ubytovací kapacitu – nyní jsou karty naprogramovány na delší dobu platnosti a karta 

na stravování je zvlášť – nový hotelový SW by měl splnit možnost jedné karty á host) 

- provázanost na rezervace sportovních služeb 

- sledování dalších požadavků hostů 

 

 

 



Odjezd hosta 

- vyúčtování hosta, různé způsoby úhrady 

 

Vystavování dokladů 

- možnost změny obsahu dokladu podle uživatelských práv (na jak právnickou, resp. 

úřad, tak fyzickou osobu)  

- dělení položek na X částí 

- platba kartou – napojení na terminály KB Smart Pay 

- doklady pro hosty v různých jazycích (čeština, angličtina, němčina) 

- varianty dokladů: detailní nebo sumární 

- možnost zpětné úpravy dokladů (podle uživatelských práv) 

o možnost zpětné úpravy hlavičky bez jiných změn dokladu 

o ukládání hlavičky na již vystavených účtech 

Denní uzávěrka 

- požadované výstupy z denní uzávěrky 

o přehled stravy – sumární, jmenný 

o sestava pro pokojské 

o sestavy pro kontrolu příjezdů / odjezdů 

o automatické provedení vystornování „nedojetých pokojů“ se zařazením do 

statistiky nedojetých pokojů 

Housekeeping 

- reporty pro úklidy pokojů, pro plánování úklidů 

- kniha závad a jejich řešení přímo v sw 

- evidence skladu prádla – počet ks zapůjčeného prádla, přehled odevzdaného prádla 

ke praní, vrácení počtu ks a sortimentu z prádelny, možnost evidence a částek za 

zapůjčení a praní prádla za určité období – měsíc, výdej prádla ze skladu prádla k užití  

- rozdělení úseků na jednotlivé pokojské  

 

Další konkrétní požadavky 

- propojení terminálů na platební karty a sw 

- požadavek na identifikace hosta kartou k pokoji při platbě  

- platba na hotelový účet (přímo na hosta, nestačí pouze na číslo pokoje) 

- účtování drobného prodeje a minibarů na recepci s vazbou do skladového 

hospodářství 

 

Akce 

Evidence a plánování konaných akcí s detailním rozpisem požadavků, prostor, atd. 

Konkrétní požadavky 

- nabídky / objednávky generované přímo ze systému 

- týdenní / měsíční přehled akcí 

- přehled akcí se zadanou opcí - kalendář akcí s uvedeným stavem objednávky a 

možností náhledu na detaily akce, zadání i přípravy prostor. Zadání stravování akcí do 

jednotlivých prostor (upozornění při překročení kapacity, dublování prostor) 



- přístup k evidenci akcí - plánování stravy – čas, prostor 

- sumární časový výstup rezervací kongresových prostor v přehledu akcí 

 

Požadavky na výstupy 

- výsledky akcí (tržby)  

o možnost selekce dle různých kritérií (období, klient, segmentů tržeb, formy 

platby atd.) 

- list s aktuálním stavem ubytovaných/neubytovaných, tisk také zpětně (jméno, datum, 

cena, forma platby) 

- plán akcí – potvrzené / nepotvrzené akce, rozlišení podle typu (kongresy, svatby, 

vzdělávací akce atd.) a stavu poptávky 

- statistiky 

o ubytování – podle typu klientů 

o report: poptávky, název akce, datum akce, datum poptávky, nabídky, počet 

účastníků, předběžná cena, skutečná cena, tržby v daných segmentech 

- možnost překladu nabídky do angličtiny 

- rozlišení přehledu počtu ubytovaných pro hlavní a jinou činnost 

 

Ekonomika 

Vystavované doklady pro hosty 

- práce s CZK 

- hotelové účty (do jednoho dokladu možnost operativního zadání DPH (např. v GHČ 

ubytování 0%; služby – 15% a 21 %, v JČ ubytování a strava 15% 

- fakturace 

o tvorba a evidence vydaných faktur 

o možnost předání podkladů v „nákupních“ cenách (bufet, bar, kuchyně) jako 

podklad pro fakturaci 

o různé bankovní účty podle typu faktury 

- zajištění správnosti dokladů v okamžiku jejich vystavení ve vazbě na Kontrolní hlášení 

 

Další požadavky 

- párování přijatých plateb platebními kartami s bankovními výpisy Komerční banky  - 

platby se přijímají v recepci, baru a bufetu.  

- možnost vygenerování sestavy „platby kartou“ s možností určení období, času, 

pracoviště (recepce, bar, do budoucna možnost přidání bufetu), datum, hodina, částka, 

účel  

- vytvoření programu pro účtování plateb kartou s párováním na bankovní účet 

- tisk dokladů (účtenek) NE na termo papír 

- možnost vygenerování sestavy (podkladu) pro platbu místního poplatku za ubytování 

pro Město Benešov (počet lůžkonocí x sazba v Kč s možností změny v sazbě Kč 

oprávněným zaměstnancem) 

 

 



Výkazy dané zákonem nebo jinými předpisy 

 Výkaz pro ČNB 

 Místní poplatek 

 Lázeňský/turistický poplatek 

 Cizinecká policie 

 Statistika pro ČSÚ 

 

Management 

 Pravidelný reporting s finančními a statistickými údaji (denní, týdenní). 

 Okamžitý přístup do systému 
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