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Anotace 

Tématem mé bakalářské práce je analýza současného stavu informační podpory 

řízení a správy hotelu. Nejdříve je uvedena teorie vztahující se k danému tématu a poté 

následuje podrobná analýza požadavků na informační hotelový systém. Na základě 

analýzy je proveden návrh možného zlepšení podpory řízení, které se v konečné části 

projeví návrhem nové podoby informačního systému. Protože se obecně jedná o velmi 

rozsáhlou oblast, je tato práce orientována na služby související s recepční činností a 

vlastním ubytováním hostů. 
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Annotation 

The bachelor thesis deals with analysis of the recent state of informative support 

of hotel management and administration. The first part of the thesis is focused on the 

given subject and afterwards the topic is followed by the detailed analysis of demands on 

the hotel information system. I will suggest possible improvement of the hotel 

management support which will finally draw to a new form of the hotel information 

system. Generally, the area of this topic is very wide and therefore this thesis is focused 

on the services related to the reception activities and guest accommodation. 
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Seznam zkratek: 
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1 Úvod 

V běžné hotelové praxi je hotelový rezervační systém nedílnou součástí úspěšného 

provozu každého většího ubytovacího zařízení, ale ne všechna zařízení mají konkrétní 

hotelový program k tomu určený. Hotelový informační systém přináší v maximální možné 

míře zjednodušení, zpřehledňuje a tím zrychluje náročnou a často nepřehlednou evidenci 

rezervací, hostů, účtů hostů, denních přehledů, evidence přijaté hotovosti, přehledy přijaté a 

vrácené hotovosti a fakturace.  

Na trhu a v užívání jsou tuzemské a zahraniční hotelové rezervační systémy, které 

byly vyvíjeny pro široké použití v nejrůznějších zařízeních, ale i specifické, které jsou 

jedinečné pro daná zařízení typu řetězcových hotelů – Hotel Booking Engine (Komerční 

hotelový systém). Součástí těchto systémů je implementace vícejazyčné podpory, což přináší 

velkou výhodu při komunikaci. Při rozhodování o nákupu hotelového rezervačního systému je 

nezbytně nutné předem stanovit prioritní funkcionality a jejich využití, kombinovat modulové 

napojení systému s možností napojení na další aplikace. Ideální systém je komplexní se všemi 

funkcemi, které jsou pro ubytovací zařízení potřebné. To se ale hodí při nákupu hotelového 

rezervačního systému při otevírání nového zařízení, kdy se ještě nepoužívají jiné aplikace 

např. účetní nebo technologické spojené s provozem zařízení. Důležitým aspektem při výběru 

je implementace a úložiště dat, možnost externích přístupů a především sběr dat a jejich 

výstupů, resp. jejich exportu k dalšímu využití zejména marketingovému. Dneska je již plno 

hotových hotelových programů na podporu řízení a správu hotelu zaměřeno i na malé hotely a 

jejich cena pořízení se pohybuje v řádu tisíců - např. ABX software recepce R3, HotelWin, 

Previo. 

Cílem této bakalářské práce je analýza informačních potřeb hotelu, který žádný 

konkrétní hotelový program v praxi nepoužívá. Celá práce je rozdělena do několika částí, 

které postupně vysvětluji. Než se začnu věnovat vlastní problematice informačního systému 

hotelu, je nejprve nutné popsat a zmapovat problémovou oblast. Toto provádím v první 

teoretické části, kde je popsána analýza požadavků provozu hotelu a na základě dosažených 

informací návrh nového hotelového informačního systému, tak aby došlo k optimalizaci řízení 

správy hotelu. V praktické části práce se pak věnuji návrhu datového modelu informačního 

systému pomocí ERD diagramů a zhodnocení dosažených výsledků. 



Eva Drahá: Analýza požadavků na hotelový informační systém 

2 

2015 

2 Analýza současného stavu informační podpory řízení a správy hotelu 

Tato část se zabývá analýzou informačního systému hotelu. Pro dosažení cíle použiji 

globální i detailní analýzu daného hotelu. Analýza je nejdůležitější částí celého návrhu. Při 

vlastním provozu hotelu a recepčních službách, stejně tak, jako při analýze, návrhu a 

implementaci informačního systému takovéhoto hotelu, je používána celá řada pojmů, dalších 

prvků a vlastností, které je potřeba ujasnit a vysvětlit. Mezi tyto pojmy patří zejména 

Informační systém, Životní cyklus, Základní pojmy, atd., které jsou blíže vysvětleny v 

následujícím textu. 

2.1 Informační systém 

Základem pro fungování síťové učící se organizace a prosazování jejího strategického 

záměru je efektivní zpracování informací a budování znalostí báze. Technologie k  dosažení 

tohoto cíle pak představuje „podnikový informační systém“. Informační systém je definován 

jako soubor lidí, technických prostředků a metod, které zabezpečují sběr, přenos, uchování a 

zpracování dat, za účelem tvorby a prezentace informací pro uživatele, kteří jsou zapojeni do 

procesu řízení. Tvorba informačního systému se od běžného softwaru liší především vysokou 

komunikací mezi řešitelem a zákazníkem. Návrh informačního systému je složitou záležitostí 

a dodržením jednotlivých etap vývoje daného systému. Vývoj probíhá z hlediska všech úhlů 

pohledu na systém. V každé etapě je nutné analyzovat a navrhovat mu potřebnou úroveň.
1
 

2.1.1 Životní cyklus IS 

Základním východiskem veškerých úvah v metodikách je představa o struktuře a 

obsahu životního cyklu informačního systému (obrázek 1). Od této představy se potom odvíjí 

veškerý další obsah metodiky. Jednotlivé metodiky, potřebné dokumenty, cíle a specifikace 

řízení, metody, techniky a nástroje jsou metodikou vázány k jednotlivým etapám, fázím a 

krokům životního cyklu. Smysl těchto základních jednotek životního cyklu informačního 

systému je dán právě rozdíly v jejich obsahu z hlediska výše jmenovaných základních 

dimenzí vývoje informačního systému. 

  

                                                 
1
 Danel Roman, Informační systémy, skripta, Ostrava 2011 [cit. 2015-02-28]. Dostupné on-line 

http://homel.vsb.cz/~dan11/is_skripta/IS%202011%20-%20Informacni%20system.pdf
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Konkrétně by měla každá metodika u každé etapy stanovit: 

• Cíl etapy (proč má být etapa provedena a co je jejím výsledkem) 

• Účel a obsah etapy (popis vývoje systému, shrnutí činností v dané etapě) 

• Předpoklady zahájení etapy 

• Kritéria pro ukončení etapy 

• Kritické faktory etapy 

• Činnosti etapy (seznam a popis činností, které se v dané etapě provádějí) 

• Cíl činnosti  

• Postup (jednotlivé kroky činnosti) 

• Vstupy (z jakých dokumentů či dalších materiálů se v dané činnosti čerpá) 

• Výstupy (jaké produkty a dokumenty se v dané etapě vytvářejí nebo upravují) 

• Doporučené techniky a nástroje (techniky, které se v činnosti používají, jejich 

možná podpora a ostatní nástroje vývoje IS) 

 

Obrázek 1 Životní cyklus informačního systému [zdroj: Analýza a návrh informačních systémů, Řepa 1999] 
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Úspěch procesu vývoje informačního systému je přímo závislý nejenom na 

porozumění obsahu prací v jednotlivých fázích a krocích, ale z celé své poloviny i na způsobu 

řízení tohoto procesu. Vývoj informačního systému, či jeho části je vždy projektem- jedná se 

o akci se zjevně definovaným a omezeným rozpočtem a se striktními požadavky na kvalitu.  

2.1.2 Základní pojmy 

• Metodika tvorby IS je doporučený souhrn etap, přístupů, zásad, postupů, pravidel, 

dokumentů, řízení, metod, technik a nástrojů pro tvůrce informačního systému, který 

pokrývá celý životní cyklus informačního systému. Určuje kdo, kdy, co a proč má 

udělat během vývoje a provozu IS. 

• Metoda určuje, co je třeba v určité fázi udělat nebo činnosti vývoje či provozu IS. 

Metoda je spojena s určitým přístupem, jako je funkční, datový, nebo objektový 

přístup. Příklady metod: informační analýza, strukturovaná funkční analýza, řízení 

objektu, aj.  

• Technika určuje, jak se dobrat požadovaného výsledku. Zpravidla určuje přesný 

postup jednotlivých činností, způsob použití nástrojů, jednotlivá rozhodnutí a co 

z nich vyplývá. Na rozdíl od metody je přesnější v závěrech. Příklad techniky: 

transakční analýza, normalizace datového modelu, aj. 

• Nástroj je prostředek uskutečnění určité činnosti v procesu vývoje a provozu IS a 

prostředkem k jeho vytváření. Nástroj je často svázán s konkrétní technikou. Příklad: 

diagramy toku dat, matice funkce/data aj. 

Podnikový informační systém tedy nelze vytvářet bez jasně definované celopodnikové 

a informační strategie. Návrh informačního systému musí také respektovat dílčí strategické 

koncepce. Jakýkoliv jiný přístup je nežádoucí a velmi riskantní. 

  



Eva Drahá: Analýza požadavků na hotelový informační systém 

5 

2015 

2.2 Analýza 

 Analýza patří, mezi nejdůležitější časti návrhu informačního systému. Je to vědecká 

metoda založena na dekompozici celku na elementární části. Cílem analýzy u informačních 

systémů není pouze zdokumentování stávajícího systému, ale pochopení logiky fungování 

systému a tím i získání potřebných předpokladů pro možnou optimalizaci. Analýza by měla 

postupovat od globálního pohledu k potřebným dílčím detailům dané organizace.  

2.2.1 Globální analýza a návrh 

Cílem etapy je zpodrobnění základních požadavků na systém do úrovně, kdy je možné 

rozdělení systému do subsystémů. Vymezení subprojektů, návrh hrubého (konceptuálního a 

kostry technologického) modelu funkcí a dat jednotlivých subsystémů a návrh rozhraní 

systému na okolí a mezi vzájemnými subsystémy. U malých systémů se realizuje tato etapa ve 

zkrácené formě. Jednotlivé činnosti globální architektury a návrh: 

• Vypracování plánu činnosti  

• Vytvoření globálního funkčního a datového modelu systému 

• Určení kritérií a výběr implementačního prostředí 

• Vytvoření hrubého technologického modelu 

• Specifikace vlivů navrhovaného systému na organizační strukturu 

• Příprava plánů na detailní analýzu a návrh 

• Kompletace a posouzení výsledků všech etap globální analýzy 
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2.2.2 Detailní analýza a návrh 

Cílem detailní analýzy je definice požadavků a návrh systému až do úrovně, kdy je 

možné začít navržený systém implementovat. Detailní návrh nové organizační struktury. Tato 

etapa definuje činnosti subsystémy systému (pokud se systém dělí) i pro systém celý. 

Jednotlivé činnosti: 

• Stanovení plánu pro fázi 

• Vymezení specifických a omezujících faktorů 

• Detailní analýza dat 

• Dekompozice modelu 

• Detailní analýza funkcí 

• Vytvoření logického schéma dat 

• Vytvoření technologického modelu systému 

• Specifikace výstupů systému 

• Specifikace vstupů a operačních procedur 

• Testování systému 

• Upřesnění požadavků na organizaci 

• Implementace a zavádění 

2.3 Modely strukturované (funkční a datové) analýzy 

Podle pohledu na systém se modely analýzy dělí na 2 základní skupiny: 

 Datová analýza vytváří modely na třech úrovních struktury dat a na třech úrovních 

návrhu modelu databázového systému. Úroveň konceptuální, technologická a 

implementační. Vytvoří se konceptuální model např. E-R diagram, následně se tento 

model převede na technologický model např. relační schéma a následuje, konečná fáze 

ve které se zvolí systém řízení báze dat v závislosti na požadavcích. 
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 Funkční analýza slouží jako grafický prostředek návrhu a zobrazení funkčního modelu 

systému, je základním nástrojem konceptuálního funkčního modelu, který popisuje 

z jakých procesů a jejich návazností se realita skládá. 

2.4 Nabídka informačních systémů pro hotelový provoz 

Informačních systémů na podporu řízení hotelu je v dnešní době k dostání na trhu celá 

řada. Liší se od sebe nejen objemem funkcionalit, ale i cenovou dostupností. Výrobci 

informačních systémů se snaží o neustálou modernizaci těchto systémů, tak aby mohli 

uspokojit potřeby zákazníka. V následující podkapitole jsou vybrány dle náhodného výběru tři 

hotelové systémy na podporu řízení hotelu a podrobně popsány.  

2.4.1 Hotelový systém ABX Recepce R3 

Hotelový systém ABX Recepce R3 dodává firma ABX software s.r.o. se sídlem 

v Karlových Varech (http://www.ab-x.cz/47-hotelovy_system_abx_recepce_r3). Hotelový IS 

je určen pro všechny typy ubytovacích zařízení. Má řadu zajímavých funkcí, které se stále 

vylepšují. 

Stručný popis hotelového systému: 

 Kompletní hotelová evidence, Rezervace, Hotelové účty, Ubytovací kniha, Drobný 

prodej, Pokladna a další agendy 

 Grafické hotelové štafle 

 Podpora pro telefonní ústředny 

 Spolupráce s pokladním systémem pro restaurace Harsys 

 Statistiky a sestavy pro obecní úřady, cizineckou policii, ČSÚ 

 Poptávkový on-line systém Weblink 1-Poptávkový rezervační systém Weblink 2 

 Stabilní Klient-Server platforma SQL serveru Firebird 

 

 

 

http://www.ab-x.cz/47-hotelovy_system_abx_recepce_r3
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Tabulka 1 Ceník softwaru ABX [zdroj: http://www.ab-x.cz] 

 Nesíťová verze pro 1 PC 

Cena (Kč) 

Síťová verze  

(v ceně licence pro 2x PC) 

Do 5 pokojů 4500 5500 

Do 10 pokojů 7990 9990 

Do 20 pokojů 9990 11990 

Do 25 pokojů 11990 14990 

Do 30 pokojů 13990 16990 

Drobný prodej se skladovou 

evidencí 

3000 3000 

Podpora pro telefonní 

ústřednu 

3000  

2.4.2 Hotelový systém HotelWin 

Hotelový systém HotelWin se sídlem v Brně (http://www.admwin.cz/), je samostatný 

rezervační a ubytovací software s fakturací a pokladnou určený pro ubytovací zařízení 

libovolné velikosti: hotely, penziony, ubytovny. Zabezpečuje všechny činnosti a služby 

vykonávané pracovníky recepce a v maximální možné míře zjednodušuje, zpřehledňuje a tím 

zrychluje náročnou a často nepřehlednou evidenci rezervací, hostů, účtů hostů, denních 

přehledů, evidence přijaté hotovosti, přehledy přijaté a vrácené hotovosti a fakturace. 

Hotelový program HotelWin neobsahuje nadbytečné funkce. Hotelový systém HotelWin je 

dodáván ve 2 variantách: HotelWin I - pro ubytovací zařízení do 25 pokojů a HotelWin II - 

pro ubytovací zařízení, která mají 26 a více pokojů. 

  

http://www.admwin.cz/
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Tabulka 2 Ceník hotelového systému HotelWin [zdroj: http://www.admwin.cz] 

Ceník produktů Cena (Kč) Cena (včetně 

mezd) 

AdmWin DE - daňová evidence 2900 4900 

AdmWinPU-podvojné účetnictví 7900 10900 

HotelWin I - do 25 pokojů 4900  

HotelWin II - pro 26 a více pokojů 8900  

ShopHouse - kompletní internetový obchod 9900  

 

2.4.3 Hotelový systém Previo 

Hotelový systém Previo PRO dodává firma PREVIO s.r.o., se sídlem v Praze 

(http://www.previo.cz/hotelovy-software). Jedná se o webovou aplikaci. Dostupnost tohoto 

hotelového systému je 24 hodin denně odkudkoliv. Možnost přihlášení přes webový prohlížeč 

v nabídce i mobilní aplikace. Previo PRO má všechny funkce potřebné pro efektivní řízení 

ubytovacích zařízení od 15 do 100 pokojů. Previo LITE je verze pro kapacitu do 15 pokojů v 

zjednodušené verzi. Napojení na české i zahraniční portály včetně vícejazyčné podpory 

(rozhraní 12 jazyků). Systém Previo nabízí: 

 přehledné plachty rezervací 

 databázi hostů a firem 

  vedení hotelových účtů 

  denní uzávěrky pokladen 

  manažerské reporty 

  automaticky generované reporty pro ČSÚ, MěÚ a cizineckou policii 

Rezervační systém Previo je možné propojit s ostatními systémy, které používáte pro provoz 

hotelu. Export účetních dokladů, propojení s restauračním systémem, telefonní ústřednou, 

systémem pro vytápění, skenerem dokladů. Ceny jsou přizpůsobeny velikosti a požadavkům 

jednotlivých hotelů.  Výpočet kompletního sytému je dostupný na stránkách 

http://www.previo.cz/cenik-systemu-previo kde je k dispozici cenový simulátor. 

http://www.previo.cz/hotelovy-software
http://www.previo.cz/cenik-systemu-previo
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3 Analýza požadavků na informační podporu ve formě IS 

Dříve, než se v této práci budu věnovat návrhu nového IS, který bude zohledňovat 

aplikační prostředí hotelu, je vhodné si nejprve popsat toto aplikační prostředí. Základním 

prvkem je pojem hotel, kdy hovoříme o ubytovacím zařízení minimálně s deseti pokoji 

(Usnesení vlády ze dne 17. 7. 1999 č. 717), který za úplatu poskytuje (zpravidla krátkodobé) 

ubytování turistům a „obchodním cestujícím“. Mimo tyto ubytovací složky jsou součástí 

hotelu také další související služby, které však jen rozšiřují nabídku služeb. Tyto služby mají 

hostům jejich pobyt usnadnit a zpříjemnit. 

Mezi základní provozní služby hotelu patří: 

• služby související s vlastním ubytováním (provoz recepce) 

• služby související s provozem a údržbou pokojů (úklid, údržba, atd.) 

• služby související se stravováním hostů (provoz restaurace, atd.) 

• služby související s vedením hotelu (účetnictví, personalistika, atd.) 

• služby související s údržbou hotelu jako celku (opravy, atd.) 

• služby s přidanou hodnotou (pronájmy prostorů pro předváděcí akce, atd.) 

Z uvedeného přehledu služeb je patrné, že IS, který by pokrýval celou tuto skupinu 

služeb je, velmi rozsáhlý. Pro účely této bakalářské práce a zároveň pro potřeby případného 

vlastního nasazení takovéhoto IS byla zvolena především část pokrývající služby související s 

vlastním ubytováním hostů, tj. s provozem recepce. Tento hotelový informační systém by 

tedy měl nabízet takové služby, které se týkají vlastního ubytování hostů, rezervace 

ubytování, správy ubytovacích kapacit či finančních a účetních procesů. 
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3.1 Host 

Host je osoba (občan české republiky nebo cizinec), která se ubytuje v hotelu na 

předem sjednanou dobu. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny 

v souladu s platným ceníkem, zpravidla při ukončení pobytu. Ceník ubytování a služeb je 

k dispozici na recepci či webových stránkách hotelu. Host je povinen dodržovat ustanovení 

hotelového řádu. 

Základní seznámení s hotelovým řádem: 

• Doba nástupu při rezervaci 

• Doba úklidu na pokoji 

• Co může host používat na pokoji 

• Za co zodpovídá host 

• Kdy může host odstoupit od smlouvy 

• Za co zodpovídá ubytovatel 

• Kdy může ubytovatel odstoupit od smlouvy aj. 

Každé, ubytovací zařízení si je povinno vést ubytovací knihu, ve které je evidován 

každý ubytovaný host. Pokud, je ubytovaným hostem občan České republiky je třeba jej 

identifikovat pomocí údajů z dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), tyto údaje 

jsou evidovány v ubytovací knize.  

Mezi povinné údaje patří: 

• Jméno a příjmení 

• Číslo občanského průkazu (číslo-série) 

• Adresa trvalého pobytu 

Mezi nepovinné údaje patří například rodné číslo, kdy k jeho zjištění je potřeba 

písemný souhlas hosta (podle zákona o ochraně osobních údajů, č.101/2000 Sb.).  
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V případě, že hostem není občan České republiky, je při jeho ubytování potřeba 

postupovat zcela jiným způsobem. Tento způsob vychází ze zákona o pobytu cizinců na 

území České republiky (č. 326/1999 sb.) a přináší následující požadavky a potřeby. 

 V prvé řadě je zde nutné vyplňovat a evidovat cizinecké lístky, které musí obsahovat tyto 

údaje: 

• Datum od kdy do kdy je cizinec ubytován 

• Příjmení 

• Jméno 

• Rodné příjmení 

• Datum a místo narození 

• Státní občanství 

• Trvalé bydliště v cizině 

• Číslo cestovního dokladu 

• SPZ motorového vozidla (pokud jím přijel) 

• Adresa pobytu v české republice (adresa hotelu) 

• Podpis cizince 

• Ubytovatel (název hotelu) 

Pro tyto účely si ubytovací zařízení vedou cizineckou knihu, do které se vyplňují 

všechny nutné údaje o zahraničních hostech. Vyplněné lístky je ubytovatel povinen do třech 

pracovních dnů předložit danému útvaru policie. Tuto povinnost lze splnit předložením 

vyplněného přihlašovacího tiskopisu nebo prostřednictvím technických nosičů dat a jejich 

telekomunikačním přenosem v rozsahu údajů evidovaných v domovní knize, je-li takový 

přenos možný. Pokud tuto možnost nemáme, musíme papírovou podobu zachovat. V 

pravomoci cizinecké policie je provádění kontrol ubytovacích zařízení, kde kontrolují pravost 

a identitu hostů dle cizineckých lístků. V případě nesrovnalostí cizinecké lístky – cizinecká 

kniha hrozí danému subjektu pokuta dle daného zákona. 

  



Eva Drahá: Analýza požadavků na hotelový informační systém 

13 

2015 

3.2 Evidence hostů 

Evidence hostů je takzvaný adresář „seznam“ hostů a firem, které je potřeba evidovat. 

Evidenci hostů či daných organizací můžeme zachovat v papírové podobě, ovšem 

elektronická podoba nám přináší úsporu času a jednodušší práci s těmito daty. Adresář v 

elektronické podobě by měl obsahovat data, která znázorňuje následující tabulka[1]. Mezi 

důležitá data, která musíme evidovat, patří „typ osoby“, který nám říká, zda se jedná o 

fyzickou či právnickou osobu. Další potřebná data mohou být email, datum narození, mobilní 

číslo, poznámky aj.). 

Tabulka 3 Ukázka adresáře hostů [zdroj: vlastní zpracování] 

kód typ titul příjmení/firma jméno město stát kontakt 
<<další 

pole>> 

                  

                  

                  

3.3 Ubytování 

Hotel může ubytovat hosta, pokud se na recepci prokáže platným cestovním pasem, 

občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti. Po předložení těchto dokladů dostává 

potřebný klíč od pokoje kde je ubytován.   

Každé ubytovací zařízení je povinné si vést knihu ubytovaných osob, kde všechny 

osoby musí mít údaje, které znázorňuje tato tabulka: 

Tabulka 4 Přehled ubytování hosta [zdroj: vlastní zpracování] 

ID 

hosta 

Datum 

příjezdu 
jméno příjmení/firma 

Doklad 

totožnosti 

Číslo 

pokoje 
adresa 

Datum 

odjezdu 

<<další 

pole>> 
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3.4 Rezervace 

Rezervace je jeden z procesů kdy si budoucí hosté či firmy objednávají v určitém 

období ubytování (většinou krátkodobé). Hotel potřebuje tyto rezervace evidovat. Způsobů 

rezervace máme několik:  

Ukázka způsobů rezervace: 

• ústně 

• telefonicky 

• písemně  

• faxem 

• emailem 

• přes webové portály např.: Booking. com, Hotely.cz, HRS Group, aj. 

Informace, která jsou potřebná k rezervaci, obsahuje tato tabulka: 

Tabulka 5 Rezervace [zdroj: vlastní zpracování] 

ID 

rezervace 
Od- do jméno příjmení/firma 

Počet 

osob 

Číslo 

pokoje 
adresa 

Možné 

slevy 

<<další 

pole>> 

                  

                  

                  

Pokud si objednávají ubytování firmy je potřeba evidovat (IČO,DIČ, kontaktní adresa, 

způsob platby, datum splatnosti, aj.). Mezi další pole můžeme zařadit např. storno rezervace.  

3.5 Typ pokoje 

V provozu hotelu je důležité evidovat daný typ pokoje, další je správa ubytovací 

kapacity a stavy jednotlivých pokojů. Mezi důležité činnosti patří evidence kapacity pokojů, 

které daný hotel nabízí a evidence stavu pokojů (uklizen/neuklizen). Jednotlivé pokoje by 

měly být rozděleny podle typu pokoje, který určuje zda-li se jedná o Standard, Apartmá či De 

Luxe. Vybavení určuje, jestli je na pokoji sprchový kout nebo vana. Cena se odvíjí od typu 

pokoje.  
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Tabulka 6 Data při evidenci pokoje [zdroj: vlastní zpracování] 

ID 

pokoje 
Typ Patro 

Počet 

lůžek 
Přistýlka Vybavení Nekuřácké Minibar cena 

                  

                  

                  

3.6 Pokladna 

Pokladna nám slouží k přehledu o hotovostních platbách, k záznamu průběhu 

příjímání a vrácení peněz ke sledování denního příjmu hotovosti, součtování za zvolené 

období (den, týden, měsíc, rok) ve výpisech. 

 Dále umožňuje: 

 Kontrolu neuhrazených dokladů 

 Sledování stavu pokladny 

 Omezení chyb a úniků na recepci 

 Snadné předávání směn mezi recepčními 

 

Tabulka 7 Hotelová pokladna [zdroj: vlastní zpracování] 

ID  Měna 
Datum 

pohybu  
Text 

Přijato 

od/ 

vyplaceno 

komu 

Příjem Výdej Zůstatek 
«ostatní 

pole» 

                  

                  

                  
 

  



Eva Drahá: Analýza požadavků na hotelový informační systém 

16 

2015 

3.6.1 Platba 

Platba je úmyslné převedení bohatství jedné strany (jednotlivce nebo firmy) druhé 

straně. Obvykle se jedná o vyrovnání peněžního dluhu, např. úhrady kupní ceny, placení 

náhrady za škodu, nebo placení úvěru. Platba, se provádí v termínu splatnosti, který je určen 

dohodnutými platebními podmínkami.  

Hotelové platby rozdělujeme: 

 Měna v Kč  

 Měna zahraniční  

 Platební karta 

 Faktura 

3.6.2 Účetní doklad 

Účetním dokladem rozumíme daňový doklad nebo faktura, který musí mít náležitosti 

stanovené § 26-35 Zákona o DPH. Daňový doklad musí vystavit každý plátce daně z přidané 

hodnoty. 

Podle způsobu platby a výše zdanitelného plnění existují dva typy daňových dokladů: 

 zjednodušený daňový doklad - používá se při platbě v hotovosti, pokud částka 

nepřesahuje částku 10 tisíc Kč. 

 Běžný daňový doklad - používá se ve všech ostatních případech. 

Příjmový pokladní doklad by měl obsahovat tyto údaje: 

 v hlavičce účtu musí být uveden název hotelu, adresa, IČO, DIČ 

 číslo účtu 

 datum vystavení účtu  

 datum zdanitelného plnění  

 datum ubytování hosta (od- do)  

 jméno, příjmení a adresa hosta nebo název firmy a její sídlo 

 v případě firmy, musí být uvedeno IČO a DIČ firmy 

 názvy poskytnutých služeb, ceny (s i bez DPH) 

 celková částka k úhradě 

 jméno osoby, která účet vystavila 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohatstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jednotlivec&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Firma
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dluh
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Ahrada&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kupn%C3%AD_cena&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A1hrada&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Av%C4%9Br
https://cs.wikipedia.org/wiki/Splatnost
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1kon_o_DPH&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pl%C3%A1tce_dan%C4%9B_z_p%C5%99idan%C3%A9_hodnoty&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pl%C3%A1tce_dan%C4%9B_z_p%C5%99idan%C3%A9_hodnoty&action=edit&redlink=1
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3.6.3 Faktura 

Z pohledu zákona o účetnictví je faktura účetní doklad a vztahuje se na ni ustanovení § 

11, který stanoví náležitosti účetních dokladů.  

Musí obsahovat: 

 označení účetního dokladu 

 obsah účetního případu a jeho účastníky 

 peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství 

 okamžik vyhotovení účetního dokladu 

 okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního 

dokladu 

 podpisový záznam podle § 33a odst. 4 zákona o účetnictví osoby odpovědné za účetní 

případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. 

3.6.4 Statistika 

Jednou z důležitých disciplín je statistika, která nám slouží k efektivnímu řízení 

hotelu. Je výstupem hotelového informačního systému a slouží k manažerské činnosti při 

analýze stavu, rozhodování a dalšímu plánování.  

Získáváme tím přehled: 

 o měnové a finanční statistice 

 platební bilanci 

 statistice finančních účtů 

Tyto sestavy mapují určité období (den, týden, měsíc, rok aj.). V daných sestavách 

získáváme potřebný přehled jednotlivých aktuálních stavů, ale i historii. 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_doklad
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%99%C3%ADpadu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cena
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_doklad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podpis
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detnictv%C3%AD
http://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/index.html
http://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/index.html
http://www.cnb.cz/cs/statistika/stat_fin_uctu/index.html
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3.7 Analýza požadavků na IS hotelu 

V předešlé kapitole jsou uvedeny základní pojmy a činnosti spojené s ubytovacím 

zařízením, zejména s recepční činností a ubytováním hostů. Následně rozepsány jednotlivé 

procesy, které spolu souvisí. Důležité je tyto procesy evidovat, tak aby mohlo docházet 

k realizaci jednotlivých kroků. 

Veškeré tyto informace jsou použitelné při tvorbě a návrhu nového informačního 

systému. Dále je potřeba informace upravit do podoby, tak aby byly srozumitelné jak 

zadavateli, tak konečnému uživateli. Při tvorbě se musí vycházet ze základních funkcí 

požadovaných po hotelovém systému a také definovaný seznam vstupů a požadovaných 

výstupů z daného systému. Dále je potřebný seznam, uživatelských rolí. 

3.7.1 Základní funkce IS hotelu 

Mezi základní funkce hotelu patří: 

 Ubytování hosta 

 Rezervace ubytování 

 Přehled o rezervacích včetně historie 

 Přehled o platbách 

 Správa o hostech tuzemských i zahraničních 

 Správa adresáře hostů/firem, které vystupují ze systému 

 Správa finančních toků 

 Správa o stavech pokojů (uvolněn, editace pokoje, vytvoření nového) 

 Správa uživatelů 

 Zabezpečení systému (autorizace) 

 Výstupní sestavy  
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3.7.2 Vstupy do systému 

V následujícím seznamu je přehled dat a informací, které do systému vstupují z jeho 

okolí.  

 Informace o pokojích - číslo pokoje, typ pokoje, patro kde se pokoj nachází, počet 

lůžek, možnost přistýlky, vybavení pokoje, cena pokoje, minibar, nekuřácké, 

poznámky 

 Informace o hostech - titul, jméno, příjmení, číslo pasu nebo občanského průkazu, 

adresa, stát, telefon, email, datum narození, poznámky 

 Informace o firmách - název, adresa, IČO, DIČ, telefon, email, číslo bankovního účtu, 

poznámky  

 Informace o rezervacích - datum příjezdu, datum odjezdu, číslo pokoje, informace o 

hostu nebo o firmě, poznámky 

 Informace o ubytování - datum příjezdu, datum odjezdu, číslo pokoje, informace o 

hostu nebo firmě, cena pokoje, slevy/příplatky, poznámky  

 Informace o příplatku nebo slevě - název příplatku/slevy, popis příplatku /slevy, cena 

příplatku /slevy, poznámky 

 Informace o způsobu platby - název způsobu platby, popis způsobu platby, poznámky  

 Informace o hotelu - název ubytovacího zařízení, IČO, DIČ, adresa, poznámky 

 Informace o uživatelích - přihlašovací jméno, jméno, příjmení, heslo, adresa, telefon, 

email 

3.7.3 Výstupy ze systému 

V předešlé kapitole jsou popsány vstupy a nyní následuje seznam přehledu informací a 

dat, které z daného systému vystupují v různých podobách. 

 Přehled ubytovaných hostů – přehled všech aktuálních hostů (zahrnuje: datum 

příjezdu, datum odjezdu, číslo pokoje, informace o hostu nebo firmě, cena pokoje, 

slevy/příplatky, strava, zaplaceno, poznámky)  

 Přehled volných pokojů v daném období – seznam všech pokojů, které nejsou ve 

zvoleném období obsazené či rezervované (zahrnuje: číslo pokoje, kapacita pokoje, 

druh pokoje, zařízení pokoje, cena pokoje, poznámky) 
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 Seznam příplatků/slev – stručný přehled možných příplatků/slev v hotelu (zahrnuje: 

název příplatku nebo slevy, popis příplatku/slevy, cena příplatku/slevy, poznámky) 

 Seznamy pokojů – stručný přehled všech pokojů v hotelu (zahrnuje: číslo pokoje, 

kapacita, druh pokoje, vybavení pokoje, cena pokoje, poznámky)  

 Přehled rezervací – stručný přehled všech rezervací (zahrnuje: datum příjezdu, datum 

odjezdu, číslo pokoje, informace o hostu nebo firmě, stav, poznámky)  

 Účty – elektronické či písemné potvrzení o platbě (zahrnuje: číslo účtu, datum 

vystavení účtu, datum zdanitelného plnění, datum ubytování hosta (od, do), číslo 

pokoje, informace o hostu nebo firmě, cena pokoje, cena stravy, počet dní, cena 

slev/příplatků, cena celkem bez DPH, DPH, cena celkem s DPH, způsob úhrady, 

jméno vystavitele účtu, informace o hotelu)  

 Přehled vystavených účtů – stručný přehled všech vystavených účtů (viz účty)  

 Seznam způsobů plateb – stručný přehled možných způsobů plateb v hotelu (zahrnuje: 

název způsobu platby, popis způsobu platby, poznámky) 

 Přehled tržeb za zvolené období – stručný přehled tržeb z plateb uskutečněných v 

daném období (zahrnuje: hotově celkem, kartou celkem, faktura celkem, ostatní platby 

celkem)  

 Uzávěrky – souhrnné informace o finančních pohybech za určité období (zahrnuje: viz 

přehled tržeb za zvolené období, viz přehled ubytovaných hostů za určité období, viz 

přehled vystavených účtů za určité období)  

 Archív ubytovaných hostů – přehled dříve ubytovaných hostů (zahrnuje: viz přehled 

ubytovaných hostů)  

 Archív rezervací – přehled starých a propadlých rezervací (zahrnuje: viz přehled 

rezervací) 

  



Eva Drahá: Analýza požadavků na hotelový informační systém 

21 

2015 

4 Návrh datového modelu 

Následující kapitola obsahuje popis strukturovaných metod analýzy a návrh 

informačního systému. Ve strukturovaných metodách jsou rozlišovány dvě fáze vývoje IS: 

 Analýza systému- výsledek této fáze odpovídá konceptuálnímu modelu 

 Konstrukce systému- výsledkem této fáze je technologický postup 

Cílem dobrého návrhu je, že databáze musí uchovávat data nutná pro plnění 

informačních požadavků známých v době návrhu databáze, ale i požadavků budoucích. 

K  zachycení datového modelu na konceptuální úrovni se používá řada modelovacích 

nástrojů. Mezi nejznámější patří E-R diagram, který znázorňuje statický pohled na systém. 

Pro tvorbu informačního systému jsem zvolila nástroje Case studio 2. 

4.1 Datový model, E-R Diagram  

Datový model popisuje entity a jejich vztahy buď textovým zápisem, nebo pomocí 

grafického zobrazení. Pro tvorbu modelů je potřeba znát typ entit, typ vztahů mezi entitami a 

atributy entit s určením klíče. 

Mezi základní pojmy patří: 

Entita- je rozlišitelný a identifikovatelný objekt ve zkoumané oblasti 

Atribut- je vlastnost entity nebo vztahu. Atribut je tedy datový prvek, který blíže 

charakterizuje entitu nebo vztah 

Relace- je vztah, ve kterém mohou být dvě i více entit. 

Kardinalita- je maximální a minimální počet výskytů entit v určitém vztahu. 

Kardinalita vtahů může nabývat hodnot 1:1, 1:N, M:N, přičemž vztahy s kardinalitou M:N je 

nutné rozdělit vazbou na fiktivní entitu. 

Integrita- je zajištění kompletnosti dat  

Parcialita- vyjadřuje povinnost či nepovinnost existence role příslušné entity ve 

vztahu. 
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Popis jednotlivých entit a atributů daného návrhu. 

Recepce- Id recepce 

Host – Id hosta, jméno, příjmení/název firmy, město, stát, číslo dokladu, kontakt 

Rezervace- Id rezervace, příchod, odchod, číslo pokoje, počet osob, možné slevy, storno 

Pokoj- Id pokoje, typ pokoje, patro, počet lůžek, přistýlka, vybavení, nekuřácké, minibar, 

cena 

Pokladna- Id pokladny, měna, datum pohybu, text, přijato od/ vyplaceno komu, příjem, 

výdej, zůstatek  

Pokoj – Id pokoje, typ pokoje, patro, počet lůžek, přistýlka, nekuřácké, minibar, cena, číslo 

pokoje 

4.1.1 ER Diagram – datový model 

Informační systém je určen pro evidenci ubytovaných hostů, správu rezervací, správu 

ubytování, správu financí a jiné důležité oblasti. Následující obrázek č. 2 (obrázek 2) 

znázorňuje grafický pohled na hotelový systém. 

  

 

 

 

 

  

Obrázek 2 Datový model hotelového systému [zdroj: vlastní zpracování] 
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4.2 DFD diagram  

DFD- Data Flow Diagram (diagram datových toků) slouží jako grafický prostředek 

návrhu, jehož výsledkem je zobrazení funkčního modelu systému- je základním nástrojem 

konceptuálního funkčního modelu. Funkční model popisuje z jakých procesů a jejich 

návazností se realita skládá.  

V DFD patří mezi základní prvky: 

 Proces 

 Datový tok 

 Datový sklad 

 Terminátor 

Model vyjádřený pomocí DF diagramů má stromovou strukturu. Pokud vyvíjíme 

informační systém postupem shora dolů, začínáme od přehledového diagramu a pokračujeme 

k dále k detailnějším diagramům.  

4.2.1 Fáze vstupy detailního návrhu 

Fáze detailního návrhu vychází z globálního návrhu, ve kterém byly identifikovány 

subsystémy budoucího systému. Jedná se o následující funkční celky: 

 Ubytovací činnost 

 Evidenci hostů 

 Rezervace 

 Přehled plateb 

 Přehled rezervací 

 Správa uživatelů 

 Správa o stavech pokojů 

 Správa finančních toků 

Detailní funkční struktura systému byla vytvořena dekompozicí globální funkční 

struktury pomocí techniky analýzy událostí. Technika analýzy událostí nebyla používána pro 

celý návrh dekompozice systému, ale pouze ve fázi identifikace základních procesů. Kontext 

a DFD úrovně 0 viz následující obrázek č. 3 (obrázek 3).  
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Obrázek 3 Kontextový diagram úroveň 0 [zdroj: vlastní zpracování] 

4.2.2 DFD- nižší úroveň 

Ve fázi detailní analýzy byly zpracovány následující subsystémy identifikované ve 

fázi globální analýzy. 

Rezervace- zajišťuje příjem rezervací, informace o hostu, správa ubytování, kompletace 

plateb 

Uživatelé-evidence a registrace uživatelů a správa uživatelů, správa hotelu, rezervace aj. 

Diagramy nižší úrovně jsou ilustrovány na dvou případech. První případem je rezervace 

(obrázek 4) a druhým případem uživatelé (obrázek 5). 

Rezervace se zabývá registrací nových hostů, vytvářením a rušením nových rezervací 

a jejich správou, jednotlivými platbami, upomínkami a správou financí. 
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Obrázek 4 Diagram nižší úrovně – rezervace [zdroj: vlastní zpracování] 

V případě uživatelů jsou zde vidět datové toky od evidence uživatele až po jeho vstupy do 

správy hotelu. 

 

Obrázek 5 Diagram nižší úrovně – uživatelé [zdroj: vlastní zpracování] 
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Minispecifikace funkcí  

Minispecifikace poskytuje popis procesů na nejnižší možné úrovni hierarchického 

rozkladu. Upřesňuje, jaká je logika procesů, návaznost jednotlivých akcí, jejich požadavky na 

data aj. Určuje tedy, co se musí udělat při transformaci vstupů a výstupů. 

Operace s daty musí vázat na příslušné objekty datových modelů a na jejich atributy. 

V následujícím případě „Příjem rezervace“, operace vzniku entity „ Host“ a vazby „požaduje“ 

(operace „create“). Další operace s atributy entity je „Host“ (jméno a identifikační číslo) a 

vazby „požaduje“ (požadovaná rezervace, datum uskutečnění). 

Této skutečnosti musí odpovídat i příslušné definice Data Dictionery, kde jsou 

popsána sloužení datových toků z atributů entit a vtahů, jejich struktury, které odpovídají 

základním vztahům mezi objekty datového modelu. Operace s daty ve vztahu mezi funkčním 

a datovým modelem znázorňuje následující (obrázek 6).  

 

 

  

Obrázek 6 Vztahy mezi funkčním a datovým modelem [zdroj: vlastní zpracování] 
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5 Shrnutí dosažených výsledků 

Tato práce byla zaměřena na analýzu požadavků hotelového systému a správy řízení. 

Výsledkem analýzy je návrh datového modelu. Další podmínkou získané na základě 

požadavků byl přehled jednotlivých rezervací, přehled ubytování, přehled plateb, přehled 

adresáře firem/ hostů, správa hostů, správa hotelu, správa uživatelů, denní výkazy, statistiky. 

Vzhledem k tomu, že se jedná, o rozsáhlý informační systém, výsledkem je jen část, která je 

zaměřená na ubytování hostů, rezervace hostů/firem, přehled plateb, přehled uživatelů aj. 

Další částí byl datový návrh informačního systému, který znázorňuje jednotlivé vztahy mezi 

procesy, k čemuž byly využity, case nástroje ERD a DFD. Tato práce je dle dané osnovy 

připravena na další fázi vývoje a to implementací. 
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6 Závěr 

Cílem této bakalářské práce byla analýza hotelového informačního systému. Na 

základě analýzy současného stavu řízení hotelu, zpracování požadavků na zajištění podpory 

řízení a správy hotelu ve formě informačního systému. Vzorem pro tuto činnost byl hotel, 

který nepoužívá žádný softwarový informační systém a s jehož provozem mám osobní 

zkušenost. Výsledkem této práce je návrh datové struktury hotelového systému pomocí Case 

nástrojů. Návrhem datového modelu jsem splnila rozsah bakalářské práce, který je dán 

osnovou. Nicméně mnou vytvořený návrh informačního systému může být základem pro další 

etapu vývoje informačního systému pro ubytovací zařízení. To zda konečný systém bude 

použitelný a efektivní zaleží na jeho nasazení do skutečného provozu. 
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