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1 ÚVOD 

 

Cestovní ruch je velmi rozmanitý obor, který má stále větší význam jak v oblasti 

ekonomické, vzdělávací, rekreační, zdravotní, ekologické tak i kulturní. Jeho příjmy tvoří 

významnou součást státních i místních rozpočtů. Základními oblastmi cestovního ruchu jsou 

doprava, stravování, ubytování a služby s nimi spojené.  Každá oblast se značným dílem 

zasluhuje o rozvoj cestovního ruchu a společně vytváří komplexní balíček služeb.  

 

Podnětem a zároveň inspirací pro výběr tématu mé bakalářské práce „analýza hotelové 

klasifikace,“ byly především sdělené zkušenosti známých s úrovní ubytovacích služeb na 

strávené dovolené. Jejich rozdílné a rozporuplné názory na kvalitu poskytovaných služeb 

ubytovacích zařízení jak na domácím trhu, tak v zahraničí, utvrdily mé domněnky o slabé 

orientaci veřejnosti v problematice klasifikace ubytovacích zařízení hotelového typu. 

 

Názvy hotelů doprovázejí ty vysněné hvězdičky, po kterých jejich majitelé prahnou. 

Lidé se domnívají, že jejich pobyt ve 4* hotelu bude rájem na zemi, klid a komfort. Nespočet 

služeb od jídla 24 hodin denně, přes nepřetržitou službu recepce až po neomezený vstup do 

všech doplňkových provozů hotelu - vířivky, bazény, sauny, masáže - tolik lákadel! Realita je 

však mnohdy úplně jiná a zklamání na sebe nenechá dlouho čekat. Jak a kde si člověk má 

zjistit skutečnou pravdu o hotelích, o jejich zařízeních a službách. Ani tolik opěvovaný 

internet není vždy pravdivý a hlavně na oficiálních stránkách hotelů se pravda a skutečnost 

hodně odlišují. 

 

         Tento problém nám pomáhá řešit hotelová klasifikace, která je nástrojem 

umožňující snadné porovnání ubytovacích zařízení dle hvězdiček. Pro získání určitého počtu 

hvězd, musí být totiž splněna vymezená kritéria, která jsou shodná dokonce i s některými 

zahraničními zeměmi. Lidé se tak mohou seznámit s tím, jaké služby mohou očekávat 

a  nedochází poté ke zklamání, že nebyla naplněna jejich očekávání.  

 

Aktuálně platná klasifikace pro období let 2010 - 2012 se nazývá Oficiální jednotná 

klasifikace ubytovacích zařízení Hotelstars Union. Hotelovou klasifikaci avšak nemůžeme 

řadit mezi nový trend dnešní doby, vždyť počátky její existence sahají už do dob 

Československa. 
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Domnívám se, že většina lidí se s touto tématikou nesetkala vůbec nebo jen minimálně, 

podobně jako já. Proto jsem se rozhodla věnovat se této problematice podrobněji, přiblížit ji 

nejen svému okolí, ale zejména všem, které zajímá skutečná realita oficiálně přidělovaných 

hvězdiček ubytovacím zařízením, jež mají sloužit lepší orientaci při výběru ubytovacích 

služeb v praxi. 
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2 METODIKA A CÍLE PRÁCE 

 

2. 1  Metodika zpracování 

Při zpracování bakalářské práce došlo nejprve ke shromažďování sekundárních 

informací. Použity byly především knižní a internetové zdroje. Všechny tyto zdroje jsou 

uvedeny v seznamu literatury. Dané informace byly vhodným způsobem tříděny, členěny 

a poté aplikovány do jednotlivých částí práce. Pro získání primárních dat byl proveden 

marketingový výzkum formou dotazníku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

 

V teoretické části je obecně popsáno, co představuje cestovní ruch a jaké je jeho 

vymezení. Blíže jsem se zaměřila na ubytovací služby, kategorizaci ubytovacích zařízení 

a hotelovou klasifikaci. 

 

V praktické části je výstupem vlastní vyhodnocení zpracovaných informací a dat 

v podobě grafů a dotazování. Velká pozornost je věnována především na samotnou hotelovou 

klasifikaci ubytovacích zařízení. Je zde také uvedeno, co předcházelo klasifikaci, její vývoj od 

období Československa až po současnost. 

 

Má bakalářská práce je sestavena přehledně tak, aby vedla k vytyčenému cíli. 

Uplatnila jsem metodu analýzy a metodu dotazníkového šetření. 

 

Pojem analýza znamená: 

§ postup od abstraktního ke konkrétnímu, 

§ rozčlenění složité skutečnosti na její dílčí části, prvky a vlastnosti, 

§ analýza vytváří podmínky k poznání jednotlivých jejich stránek.  

 

Metoda dotazníkového šetření 

Podstatou dotazovacích technik je pokládání otázek respondentům s cílem získat 

potřebné údaje k řešení výzkumného úkolu. Rozlišujeme dotazování na osobní, písemné, 

telefonické a elektronické. 
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2. 2  Cíle bakalářské práce 

 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je provést analýzu hotelové klasifikace se 

  zaměřením na aktuálně platnou metodiku Hotelstars Union, zhodnotit její současný stav. 

Tohoto hlavního cíle dosáhnu splněním dvou dílčích cílů.  

 

První dílčí cíl spočívá ve zjištění, jaká je informovanost a znalost veřejnosti o 

současné Oficiální jednotné klasifikaci ubytovacích zařízení, zda jsou lidé dostatečně 

obeznámeni s touto metodikou a jak sami vnímají úroveň služeb ubytovacích zařízení. 

K dosažení prvního dílčího cíle slouží vytvořený dotazník. 

 

Druhým dílčím cílem je zhodnocení pohledu samotných hoteliérů, provozující 

certifikované hotely přímo ve Zlínském kraji, na platnou metodiku Hotelstars Union. 

K dosažení druhého dílčího cíle je využito opět dotazníkového šetření. 
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3 HOTELOVÁ KLASIFIKACE 

3. 1  Vymezení cestovního ruchu 

Cestovní ruch zahrnuje cestování, ale ne každé cestování je cestovním ruchem. 

Cestovní ruch se uskutečňuje ve volném čase, ale ani volný čas není bezezbytku věnován jen 

cestovnímu ruchu. Tyto příklady naznačují, jak může být obtížné vymezit tento pojem. 

Následující schéma znázorňuje vymezení jednotlivých druhů a forem cestovního ruchu. [2] 
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Cestovní ruch v zásadě obsahuje tři hlavní oblasti, tj. dopravu, ubytování a turistická 

zařízení či atraktivity. Při nákupu produktu cestovního ruchu platí spotřebitelé před jeho 

dodáním, aniž by měli možnost si ho nejprve prověřit. Tato situace se nejčastěji koná v oblasti 

dopravy a ubytování. 

Kdykoliv si zákazník kupuje produkt nebo službu, téměř vždy musí vycházet z toho, 

co mu nabízí dodavatel ve své brožuře či prostřednictvím elektronických médií. Pro 

spotřebitele je nejlepší jasný popis výrobku, což mu usnadňuje práci při vybírání 

nejvhodnějšího produktu. [5]  

„Obecně se cestovní ruch definuje jako krátkodobý přesun lidí na jiná místa, než jsou 

místa jejich obvyklého pobytu, za účelem pro ně příjemných činností,“ tak popisuje ve své 

knize Horner cestovní ruch. (2003, s. 53).  

 

Cestovní ruch jako systém 

Cestovní ruch je otevřený a dynamický systém, který tvoří dva podsystémy, a to 

subjekty cestovního ruchu a objekty cestovního ruchu včetně vzájemných vazeb. Vazby 

existují i mezi cestovním ruchem jako systémem a jinými systémy, které tvoří jeho okolí, tj. 

vnější prostředí. Jde o prostředí ekonomické, politické, sociální, technicko-technologické 

a ekologické.  

 

Subjekt cestovního ruchu 

Subjekt cestovního ruchu představuje účastník cestovního ruchu. Z ekonomického 

hlediska je to osoba, jež uspokojuje svoje potřeby spotřebou statků cestovního ruchu v době 

cestování a pobytu mimo místo trvalého bydliště a obvykle ve volném čase.  

 

Objekt cestovního ruchu 

Hesková (2006, s. 15) definuje objekt cestovního ruchu jako: „Všechno, co se může 

stát cílem změny místa pobytu účastníka cestovního ruchu. Jde o přírodu, kulturu, 

hospodářství apod. Objekt cestovního ruchu je tak nositelem nabídky.“ Objekt je tvořen 

cílovým místem, podniky a institucemi cestovního ruchu. Cílové místo představuje středisko 

cestovního ruchu, region nebo stát jako cestovní cíl. V odborné literatuře se na jeho označení 

používá i pojem destinace cestovního ruchu.[2] 
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Funkce cestovního ruchu je poslání CR ve vývoji lidské společnosti. Mezi základní 

funkce CR patří: vzdělávací, výchovná, ekologická, poznávací, ekonomická, kulturní, 

zdravotní, rekreační, sociální, etická, morální, inovační.  

 

Forma CR je typ CR, pro jehož určení je klíčovým kritériem motivace návštěvníka. 

Základními motivacemi CR jsou odpočinek, poznávání prostředí a kontakty s lidmi. Základní 

formy CR jsou znázorněny ve schématu na straně 9. [7] 

 

3. 2  Rozdělení služeb 

a) Základní    

§ Ubytovací, dopravní, stravovací      

b) Doplňkové 

§ Směnárenské, obchodní 

§ Sportovně-rekreační, společensko-kulturní 

§ Zprostředkovatelské, komunální 

§ Lázeňsko-léčebné, horská služba [3] 

 

Služby v cestovním ruchu 

a) Služby cestovního ruchu 

§ Dodavatelské služby 

§ informační, dopravní, ubytovací, stravovací 

§ sportovně-rekreační, lázeňské, kongresové 

§ venkovského cestovního ruchu 

§ průvodcovské, asistenční, animační 

§ Zprostředkovatelské služby 

§ informační, služby cestovních kanceláří, služby cestovních agentur 

b) Ostatní služby 

§ Specializované služby pro cestovní ruch 

§ informační, pojistné, směnárenské 

§ pasových orgánů, služby celních orgánů 

§ Služby místní infrastruktury v cílovém místě 

§ informační, obchodní, komunální, poštovní 

§ zdravotnické, policejní, záchranné, telekomunikační [6] 
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3. 3  Ubytovací služby 

Ubytovací služby souvisí s pobytovou stránkou cestovního ruchu. Nabídka 

ubytovacích služeb je předpokladem rozvoje pobytového cestovního ruchu. Jejich součástí 

jsou i služby související s ubytováním hostů, jako je podávání informací, úschovna zavazadel, 

půjčování společenských her, rezervování míst v odbytových střediscích, prodej vybraných 

druhů zboží a další. Ubytovací služby poskytují ubytovací zařízení různých kategorií a tříd. 

[6] 

 

Poslání ubytovacích služeb 

Ubytovací služby mají charakter osobních služeb, neboť jsou nabízeny pro 

bezprostřední uspokojování potřeb účastníků cestovního ruchu a jsou nabízeny většinou 

přímým prodejem. [5]
 

 

Posláním ubytovacích služeb je umožnit přenocování nebo přechodné ubytování 

účastníkům cestovního ruchu mimo místo jejich trvalého bydliště, včetně uspokojení potřeb, 

jež s přenocováním nebo přechodným ubytováním souvisejí, především potřeby stravování. 

Právní vztah mezi ubytovatelem a ubytovaným hostem je upraven v občanském 

zákoníku. Dle tohoto zákoníku má objednavatel (host) právo, aby mu ubytovatel 

(provozovatel ubytovacího zařízení) poskytl přechodné ubytování v zařízení k tomu určeném. 

[6] 

 

Specifika podnikání v ubytovacích službách 

Nejdůležitějším specifikem je sama podstata služeb, která se váže na: 

§ místo, kde se vyskytují atraktivity,  

§ časovost, protože tvorba, realizace i spotřeba služeb je místně a časově propojena, 

§ pomíjivost - produkty cestovního ruchu nelze „vyrábět na sklad“.  

 

3. 3. 1 Cena ubytovacích služeb 

Ceny za ubytování v hotelu v evropských zemích mimo Velké Británie jsou většinou 

formulovány za pokoj za noc se snídaní. [5] 
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Tvorba ceny 

Organizace, které prodávají produkty cestovního ruchu, jakou jsou například 

ubytovací a stravovací služby, používají různé metody tvorby cen. Tyto metody se dělí do tří 

skupin: 

§ tvorba cen podle poptávky, 

§  tvorba cen podle nákladů, 

§ tvorba cen podle konkurence. 

 

Tvorba cen ubytovacích služeb je ovlivněna řadou činitelů, mezi které patří: 

§ umístění, 

§ zařízení ubytovací jednotky a pokoje, 

§ úroveň nabízených služeb, 

§ roční období a den v týdnu. 

 

Ceny ubytování se v Evropě značně liší. Podobný typ hotelu někdy stojí v jednom 

evropském městě pětkrát nebo šestkrát více, než v jiném. Důvody těchto rozdílů mohou být 

následující: 

§ úroveň hospodářského rozvoje země, 

§ úroveň poptávky, 

§ státní cenová kontrola v některých zemích, 

§ rozdíly v daňové politice mezi evropskými zeměmi. [4] 

 

3. 3. 2 Placené a neplacené služby 

Placené služby jsou poskytovány proti peněžní úhradě ze strany hosta. K placeným 

službám patří nejčastěji prodej časopisů, cestovní literatury, poštovních známek, pohlednic, 

plánů měst, hygienických potřeb, upomínkových předmětů, keramiky, bižuterie, květin, 

občerstvení apod.  

 

Neplacené služby jsou bez přímé finanční úhrady. K neplaceným službám můžeme 

zařadit podávání informací, buzení hostů, půjčování tisku, uvedení hosta do pokoje, úschova 

zavazadel, odeslání pošty, půjčování společenských her, zprostředkování taxi-služby, 

přijímání a odevzdávání vzkazů, úschova cenností v trezoru, rezervování míst v odbytových 

střediscích a mnoho dalších služeb. [3] 
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3. 3. 3 Standardní a nadstandardní služby 

Kvalitu a rozsah služeb, které ubytovací střediska poskytují při uspokojování 

poptávky, nazýváme standardem služeb. Standard ovlivňuje zejména charakter řízení 

(ubytovací zařízení rekreačním středisku, ve městě, v lázeňském místě) a osobní a věcné 

provozní předpoklady a technické vybavení, např. sauna, bazén, garáž apod. Dále pohotovost 

pracovní síly (např. informační služby, pochůzky atd.), klienta (zvyklosti, tradice, vkus 

hostů), sezónní vlivy apod. 

Ubytovací středisko může kromě standardu poskytovat i služby nadstandardní, což se 

může příznivě projevit na obsazenosti hotelu a na počtu stálých klientů. Mezi nadstandardní 

služby patří například zajišťování sekretářských služeb, vstupenek, apod.  

 

3. 3. 4 Služby pro významné hosty  

Jsou to tzv. VIP (very important person – velmi důležitá osoba). Některé hotely nabízí 

těmto hostům např. speciální výzdobu, mísy s ovocem, lahev sektu apod. [3] 

 

Obr. 3. 1 Pokoj pro VIP  

 

Zdroj: http://www.akcni-pobyty.cz/p-4575/frantiskovy-lazne/wellness-relax-vikend-pro-dva-

3-noci-/  [19] 

 

3. 4  Ubytovací zařízení 

Umístění ubytovacího zařízení určuje jak pravděpodobný objem služeb, tak jejich 

cílové trhy. Jako příklady umístění si můžeme uvést: 

§ centra měst, předměstí, 

§ oblasti okolo silnic a významných křižovatek,  

§ vesnice, venkovské krajiny, 

§ hory, pobřeží moře. [4] 
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Subjekty, které zajišťují ubytovací služby 

Ubytovací služby poskytují různé typy ubytovacích zařízení. Tato zařízení můžeme 

členit z několika hledisek. 

 

Členění podle doporučené metodiky Světové organizace cestovního ruchu: 

§ ubytování v hromadných ubytovacích zařízení, 

§ ubytování v soukromí. 

 

Mezi hromadná ubytovací zařízení patří: 

a) hotely a obdobná zařízení, 

b) specializované zařízení, 

§ léčebná zařízení,  

§ konferenční centra, 

§ pracovní a prázdninové kempy, 

§ veřejné dopravní prostředky, 

 

c) jiná hromadná ubytovací zařízení, 

§ prázdninová ubytovací zařízení, 

§ turistické ubytovny, 

§ místa pro turistické kempování, 

§ jiná hromadná zařízení. 

 

Druhy ubytování v soukromí tvoří: 

§ vlastní příbytek,  

§ ubytování zajišťované příbuznými či přáteli, 

§ pronajímané pokoje v rodinných domech, 

§ bydlení pronajaté od soukromníků nebo jejich prostřednictvím, 

§ jiné typy individuálního ubytování. [3] 
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Dělení ubytovacích zařízení  

Ubytovací zařízení, která pravidelně nebo nepravidelně zajišťují přechodné ubytování 

a částečně i ubytovací prostředky, lze dělit podle několika hledisek: 

 

a) Podle způsobu výstavby:  

§ pevné (hotely, motely, penziony, turistické ubytovny, studentské koleje), 

§ částečně pevné (montované chaty), 

§ přenosné (stany),  

§ pohyblivé (lůžkové a lehátkové vozy, přívěsy aj.), 

b) Podle doby provozu: 

§ celoroční (je v provozu po celý rok), 

§ dvousezónní, 

§ jednosezónní (letní nebo zimní sezóna),  

c) Podle druhu ubytovacího zařízení:   

§ tradiční (hotely, penziony, motely, botely, ubytovací hostince), 

§ doplňková (chaty, bungalovy, rotely, kempy), 

§ ostatní (ubytování ve studentských kolejích a v domovech mládeže), 

d) Podle druhů cestovního ruchu: 

§ ubytovací zařízení volného CR,  

§ účastník si ubytování a veškeré služby hradí ze svých vlastních finančních 

prostředků, 

§ ubytovací zařízení vázaného cestovního ruchu, 

§ účastník splňuje podmínky, jako jsou např. doporučení lékaře, pracovní 

poměr, členství v organizaci, apod. Účastník vázaného cestovního ruchu 

platí pouze část ceny ze svých prostředků, zbytek je hrazen jinými zdroji, 

jako jsou nemocenské pojištění, sponzoři apod. Ubytovacími zařízeními 

vázaného cestovního ruchu jsou zejména lázeňské léčebny, zotavovny, 

chaty a ubytovny, letní dětské tábory aj., 

e) Podle doporučení UNWTO:  

§ hromadná ubytovací zařízení, 

§ hotely a obdobná zařízení s možností stravování, 

§ jiná hromadná ubytovací zařízení, 

§ individuální ubytování.  
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3. 4. 1 Hotel 

Nejtypičtější ubytovací zařízení je hotel, který se vyskytuje v různých modifikacích, např. 

jako: 

 

§ apartmánový hotel (ubytování hostů je výhradně v apartmánech), 

§ baby hotel (hotel je speciálně vybavený pro pobyt rodičů s dětmi, v pokojích 

nalezneme dětské postýlky, nábytek se zaoblenými rohy, hotel taky poskytuje službu 

hlídání dětí atd.), 

§ butik hotel (je umístěný v historické budově nebo v domě se zajímavým 

architektonickým nebo uměleckým řešením), 

§ horský hotel nebo horská bouda (jsou umístěny v horském terénu, horská bouda je 

někdy bez přímého napájení na silniční síť), 

§ hotel garni (kromě ubytování poskytuje omezenou nabídku stravování, zpravidla 

pouze snídaně), 

§ kongresový hotel (umožňuje konání kongresových akcí, jelikož je vybavený 

vhodnými prostory a technickým zázemím),  

§ lázeňský hotel (je umístěn v lázeňském místě s nabídkou lázeňské péče, hostům je 

k dispozici lázeňský lékař), 

§ wellness hotel (určený na specifické pobyty spojené s odbornou péčí a rehabilitací 

hostů, kteří mají k dispozici sportovní a rekreační zařízení a nabídku racionální 

stravy), 

§ tranzitní hotel (určený pro hosty, kteří zde obvykle pouze přespí v rámci zastávky 

před cestou do jiného cílového místa), 

§ zámecký hotel (je v zámecké budově s vysokým nebo vyšším standardem 

poskytovaných služeb). [6]
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Některé klasifikace tradičních hotelů v Evropské unii jasně rozlišují městské hotely 

a hotely rekreačních středisek, což je pochopitelné, protože oba typy slouží k uspokojování 

jiných potřeb. 

 

Tradiční hotel je typ komerčního ubytování pro cestující. Někdy s možností podávání 

jídel nebo pití. Tradiční hotely poskytují jak základní, tak i luxusní ubytování. Podle typu 

zákazníků se dělí na hotely v rekreačních střediscích a městské hotely. Ubytovací zařízení 

musí nabízet alespoň minimální komfort, dodržovat stanovenou úroveň poskytovaných služeb 

a splňovat určité hygienické požadavky.   

 

Městské hotely se zaměřují na zákazníky, kteří cestují z obchodních důvodů. 

Obchodníkům jsou nabízeny jednolůžkové pokoje, vybavení pro pracovní a obchodní 

schůzky, užití kopírek a faxů, osobní počítače, e-mailové připojení. 

Hotely rekreačních středisek stojí většinou v atraktivních turistických oblastech s 

krásným okolím nebo se speciálním vybavením, jako jsou golfová hřiště nebo lyžařské svahy 

v blízkosti. Tyto faktory přispívají ke členění hotelů rekreačních středisek na: plážový hotel, 

sportovní hotel, horský hotel. Hotely rekreačních středisek nabízí na rozdíl od městských 

hotelů velký počet pokojů s manželským dvojlůžkem, rodinných pokojů a zvláštní vybavení 

pro děti a pro podmínky celoročního provozu. [5] 

 

Hotel může být označený také jako: 

§ resort (uzavřený soubor objektů, kde může být recepce i restaurace mimo ubytovací 

část; poskytuje společensko-kulturní a sportovní vyžití), 

§ golf resort (je vybaven devítijamkovým normovaným golfovým hřištěm), 

§ rezidence (apartmánové ubytování s kancelářskými prostorami a vybavením pro 

kancelářskou agendu), 

§ horstel nebo horshotel (během pobytu v hotelu mohou hosté využít jízdu na koni, 

neboť horshotel provozuje prostory pro ustájení koní vlastních nebo koní ubytovaných 

klientů), 

§ hotelová dependance (vedlejší, stavebně oddělená součást hotelu bez vlastní recepce 

a musí být v blízkosti hotelu). [6] 
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3. 4. 2 Ubytovací jednotka 

Jak popisuje Orieška (2010, s. 117): „Ubytovací jednotka je samostatný pokoj nebo 

soubor místností, které svým technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na 

přechodné ubytování a jsou k tomuto účelu užívání určeny. Typy ubytovacích jednotek jsou 

uvedeny v české technické normě ČSN EN ISO 18513.“ Charakteristika jednotlivých typů 

ubytovacích jednotek dle této normy, je uvedena v následující tabulce. [6] 

 

Tab. 3. 1 Typy ubytovacích jednotek 

Ubytovací jednotka Popis ubytovací jednotky 

Jednolůžkový pokoj Pokoj s lůžkem pro jednu osobu 

Dvoulůžkový pokoj 
Pokoj se dvěma lůžky, a to ve formě dvoulůžka nebo ve formě dvou 
lůžek umístěných vedle sebe 

Twin Pokoj se dvěma oddělenými lůžky 

Vícelůžkový pokoj Pokoj se třemi nebo více lůžky 

Rodinný pokoj 
Pokoj se třemi nebo více lůžky, z nichž alespoň dvě jsou vhodná 
pro dospělé osoby 

Společná ložnice 
Vícelůžkový pokoj nabízející lůžka pro osoby, které mohou nebo 
nemusí patřit k určité skupině 

Junior suite Ubytování se zvláštním místem pro sezení v jednom pokoji 

Suite 
Ubytování poskytované ve vzájemně oddělených, ale propojených 
místnostech s lůžkem a sedací soupravou 

Apartmá 
Ubytování poskytující oddělenou místnost pro spaní a místnost se 
sedací soupravou a kuchyňským koutem 

Spojené pokoje Samostatné pokoje s lůžky propojené spojovacími dveřmi 

Duplex Ubytování ve více podlažích 

 

Zdroj: Služby v cestovním ruchu [6] 
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3. 5  Klasifikace ubytovacích zařízení 

 

Slovo prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR ke klasifikaci  

 

„Řemeslo hoteliéra je každodenně plné výzev, nepředpokládaných událostí, že není 

možné jej vykonávat pouze za peníze. Je to řehole, která nezná pracovní dobu, která se málo 

kdy potká s vděkem u svých hostů i zaměstnanců, je to práce, jež se musí dělat s plným 

nasazením. 

 

Jsem si plně vědom, že z velké části si každý musí rozhodnout sám, jak získat hosta 

a hlavně jak dokázat, aby přijel příště opět k nám, ale jsou i záležitosti, kde může Asociace 

hotelů a restaurací pomoci, ukázat cestu, která je osvědčená, a jež je většinou také úspěšná. 

A jednou z nich je klasifikace hotelových zařízení. 

 

Jako cíl vidíme spokojeného hosta a tedy i podnikatele v našem oboru, protože 

spokojenost prvního podmiňuje spokojenost toho druhého. 

 

Někdy zabere méně času, když přemýšlíme nad tím jak to udělat, než když vymýšlíme 

argumenty, proč to nejde. Proto vám radím: Šetřete penězi i časem!“ 

 

Ing. Pavel Hlinka 

 

 

Důvody, proč podstoupit klasifikaci: 

§ díky klasifikaci mohou hoteliéři cíleně podnikat a lépe tak obstát na trhu, 

§ klasifikace dokazuje, že ubytovací zařízení splňují danou kvalitu a úroveň služeb, 

§ pomocí klasifikace dochází k velké úspěšnosti i na mezinárodních trzích, 

§ samostatné přidělování hvězdiček nebude již možné.  

 

K základním dokumentům ke klasifikaci patří: 

§ pracovní knížka, 

§ katalog s povinnými a fakultativními znaky, 

§ smlouva mezi klasifikačním subjektem a klasifikační komisí. 
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Zánik klasifikace 

Zánik nastává v případě, že: 

§ dojde ke změně provozovatele,  

§ nastanou zjevné změny na objektu,  

§ uplyne doba, na kterou se klasifikace udělila. [1] 

 

 

3. 6  Příčina vzniku klasifikace a kategorizace ubytovacích zařízení 

Kvalita a bezpečnost produktů cestovního ruchu a služeb je v jednotlivých zemích 

různá, v důsledku různých norem používaných v těchto zemích. Začal tedy vznikat problém 

se spokojeností nabízených služeb. Nejvíce tento problém zaznamenávali lidé, kteří velmi 

často cestovali z jednoho konce zeměkoule na druhý, a ti kteří pocházejí ze zemí, kde platí 

přísnější kvalitativní a bezpečnostní normy. Takový vývoj je pro celou oblast cestovního 

ruchu nežádoucí. Pokud existují minimální normy produktů cestovního ruchu a služeb, je 

spotřebiteli jasné co může očekávat. Dodavatel těchto produktů a služeb potom ví, jaké 

kvalitativní a bezpečnostní požadavky musí splňovat. [5] 
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3. 7  Vývoj klasifikace a kategorizace ubytovacích zařízení  

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Československo 

Rok Číslo zákona Situace 

1919 

1939 

1953 

1993 

1999-2002 

- 

2004-2005 

2006-2009 

Rok 

- 

- 

Česká republika 

649/1919 Sb. 

194/1939 Sb. 

- 

632/1992 Sb. 

455/1991 Sb. 

Vznik instruktorátu k přechování cizinců 

UZ rozděleny do tříd A, B, C, D 

UZ zřízena formou oborových norem 

ON č. 735412 ministerstva obchodu a CR nabyla 

platnosti 

ON č. 735412 formou ukládání podmínek 
provozování živnosti 

Číslo zákona 

286/1995 Sb. 

356/1999 Sb. 

- 

- 

- 2010-2012 

- 

Situace 

Oborové normy byly zrušeny 

Povinné zařazení UZ pro přechodné ubytování do 
kategorie a třídy 

Oficiální jednotná klasifikace UZ – Hotelstars 

Union 

Vznik dokumentu zabývající se kategorizací UZ 

První verze Oficiální jednotné klasifikace UZ 

Oficiální jednotná klasifikace UZ ČR kategorie 
hotel, hotel garni, pension, motel 
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Rok 1919 – Zřízení Instruktorátu k přechování cizinců 

Klasifikace a kategorizace ubytovacích zařízení v České republice mají dlouholetou 

historii i v době Československa. [6] 

Už v roce 1919 byl zákonem č. 649/1919 Sb. zřízen Instruktorát pro podniky 

k přechování cizinců. Instruktorát byl podřízen Ministerstvu průmyslu, obchodu a živností. 

Instruktor musel dávat pozor, aby ubytovací zařízení vyhovovala provozním podmínkám. 

Živnostenské úřady měly povinnost vyslechnout instruktora jako znalce, který posuzoval 

způsobilost ubytovacího zařízení pro výkon živnosti.  

 

Rok 1939 – První kategorizace ubytovacích zařízení 

Nařízení protektorátní vlády č. 194/1939 Sb. pak poprvé na našem území vymezilo 

kategorizaci ubytovacích zařízení a znaky pro jednotlivé třídy. Toto nařízení vlády rozdělilo 

ubytovací zařízení do čtyř tříd, jako jsou A, B, C, D. Ubytovací zařízení skupiny A, B, C byla 

označena jako hotel, D jako ubytovací hostinec. Zavedlo se tak jednotné povinné označení 

ubytovacích zařízení. 

 

Obr. 3. 2 Jednotlivé třídy ubytovacích zařízení v roce 1939 

                   

Zdroj: Klasifikace ubytovacích zařízení [5] 

 

Rok 1953 až 1993 – Oborové normy  

Po druhé světové válce (od roku 1953) byla kategorizace ubytovacích zařízení řízena 

formou tzv. oborových norem, a to až do 31. 12. 1993, kdy na základě zákona č. 632/92Sb., o 

československých technických normách, nabyla oborová norma Ministerstva obchodu 

a cestovního ruchu ČR ON 735412 platnosti. [8] 
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Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. při členění živností předpokládal existenci 

oborové normy Ministerstva obchodu a cestovního ruchu ČR – ON 735412 – vyžadoval její 

uplatňování formou tzv. ukládání podmínek provozování živnosti. Kategorie ubytovacích 

zařízení podle jmenované oborové normy, znázorňuje následující tabulka.  

 

Tab. 3. 2 Kategorie UZ podle oborové normy 

 

Zdroj: Služby v cestovním ruchu [6] 

 

Novela živnostenského zákona č. 286/1995 Sb. převedla živnost ubytovacích služeb 

mezi živnosti ohlašovací, to vedlo k omezení možnosti ukládání podmínek živnostenským 

úřadem. Tím, že se zrušily oborové normy, došlo k další liberalizaci obecně závazných 

právních předpisů i v oblasti kategorizace ubytovacích zařízení. [4] 

 

90. léta – Vznik dokumentu zabývající se kategorizací  

V současnosti je zařazení ubytovacích zařízení do kategorie a třídy dané ze zákona. 

Novela živnostenského zákona č. 356/1999 Sb. (§17 odst. 8 písm. c) zavedla povinné zařazení 

a zatřídění ubytovacích zařízení pro přechodné ubytování na základě požadavku trvalého 

a viditelného označení provozoven. 

 

Koncem 90. let minulého století iniciovala proto profesní sdružení HO.RE.KA. ČR, 

NFHR ČR a UNIHOST ve spolupráci s dalšími institucemi a za podpory tehdejšího 

ministerstva hospodářství vytvoření dokumentu zabývající se kategorizací ubytovacího 

zařízení.  

Tento dokument sloužil jako pomůcka pro provozovatele ubytovacích zařízení 

hotelového typu pro období let 1999 - 2002. [6]
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Sdružení NFHR ČR a HO.RE.KA ČR si dala za cíl trvalé zvyšování kvality služeb 

a tak společně vytvořila Oficiální jednotnou klasifikaci ubytovacích zařízení a první verze 

klasifikace byla platná v letech 2004 - 2005.  

 

3. 8  Oficiální jednotná klasifikace 2006 - 2009 

Na základě usnesení vlády ze dne 17. 7. 1999 sestavila sdružení HO.RE.KA ČR, 

NFHR ČR, UNIHOST a za podpory MMR ČR a agentury CzechTourism „Oficiální 

jednotnou klasifikaci ubytovacích zařízení České republiky kategorie hotel, hotel garni, 

pension a motel“ pro období let 2006 – 2009. [5]
 

 

Uvedená sdružení si dala tyto cíle:  

§ zlepšit orientaci spotřebitelů a hostů, 

§ zlepšit orientaci cestovních kanceláří a agentur, 

§ zkvalitnit služby poskytované ubytovacími zařízeními.  

 

Udělení Certifikátu a klasifikačního znaku 

Udělování a obnovování Certifikátů a Klasifikačních znaků provádějí profesní svazy 

AHR ČR a UNIHOST. 

Klasifikační znak ve formě samolepky byl udělen na čtyřleté období počínaje lednem 

2006 a obsahuje příslušné letopočty, logo agentury CzechTourism, kategorii a třídu.  

Certifikát navíc obsahuje jména a loga obou profesních svazů a podpisy jejich 

představitelů, logo Ministerstva pro místní rozvoj, obchodní jméno, název ubytovacího 

zařízení a místo, ve kterém se nachází. Případné spory řeší ustanovená klasifikační komise. 

[12]
 

Certifikát i Klasifikační znak není majetkem žadatele, ale je pouze žadateli pronajat po 

dobu platnosti jeho udělení. [3] 

Postup pro získání certifikace a Klasifikačního znaku se nachází v příloze č. 1. 
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Tab. 3. 3 Počet povinných a povinně volitelných požadavků  

Klasifikace 2006 - 2009 

Počet hvězd Označení Počet PovP Počet PVP Počet NP  
*  Tourist 39 9 3 

**  Economy 45 6 3 

***  Standard 52 18 6 

****  First Class 71 33 9 

*****  Luxury 90 29 9 

Počet PovP - počet povinných požadavků 

Počet PVP   - počet povinně volitelných požadavků 

Počet NP     - tolerance nesplněných požadavků u povinně volitelných  
 

Zdroj: http://hotelstars.cz/pozadavky-klasifikace-2006-2009 [13] 

  

Uvedené hvězdičky v tabulce jsou výsledkem dobrovolné klasifikace v ČR podle 

mezinárodních kritérií. Lidé si tak na základě např. prospektu mohou zjistit, co za služby 

mohou v daném zařízení očekávat. [18] 

Ubytovací zařízení, která certifikaci podstoupí, jsou přednostně propagována 

agenturou CzechTourism. [12] 

 

Pan Černý (2004, s. 13) doporučuje, aby uživatel uvedl v prospektech následující větu: 

„Uvedené hvězdičky jsou výsledkem dobrovolné klasifikace hotelů v ČR podle 

mezinárodních kritérií. Ubytovací zařízení, která se této klasifikace nezúčastnila a nebyl jim 

tudíž udělen klasifikační znak, nemusí zaručovat úroveň deklarovaných služeb.“ [1] 

V případě, že daná sdružení obdrží stížnost od hosta či zprostředkovatele týkající se 

rozporu mezi skutečností a požadavky certifikované třídy, dojde k mimořádné kontrole. 

V případě, že se rozpor potvrdí, hradí částku ubytovací zařízení, v opačném případě zaplatí 

náklady sdružení. [5] 
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Graf 3. 1 Počet ubytovacích zařízení v ČR dle klasifikace pro období 2006 - 2009 

 

Zdroj: http://www.hotelstars.cz/archiv-certifikovana-zarizeni [23] 

 

V grafu jsou sestupně zobrazeny počty ubytovacích zařízení, jež podstoupila 

klasifikaci. Celkový součet obsahuje kategorie: hotel, hotel garni, motel, botel, pension. Jak 

lze vypozorovat, tak nejvíce zařízení, která splnila požadavky pro jednotnou klasifikaci pro 

období 2006 – 2009 je v našem hlavním městě Praha a to s počtem 122 zařízení. 

 

Druhé grafické zobrazení nám ukazuje, jednotlivé kategorie UZ. Motel ani botel se 

klasifikace nezúčastnily. 

 

Graf 3. 2 Jednotlivé kategorie UZ v ČR dle klasifikace pro období 2006 - 2009 

 

Zdroj: http://www.hotelstars.cz/archiv-certifikovana-zarizeni [23] 
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Po sečtení čísel v grafu vyplývá, že celkem se této klasifikace zúčastnilo 516 

ubytovacích zařízení, z toho: 

§ 395 hotelů (tj. 76 %),  

§ 81 pensionů (tj. 16 %), 

§ 40 hotelů garni (tj. 8 %). 

 

Z uvedených 395 hotelů na území České republiky obdrželo pouze 17 hotelů pět 

hvězdiček. Hotely se nachází v 5 krajích, jak vidíme v grafu. 

 

Graf 3. 3 Počet hotelů s 5 hvězdičkami v ČR dle klasifikace pro období 2006 - 2009 

 

Zdroj: http://www.hotelstars.cz/archiv-certifikovana-zarizeni [23] 

 

Světle modrá barva v grafu nám říká, že deset pětihvězdičkových hotelů najdeme 

v Praze, další tři hotely se nachází v kraji Karlovarském, ostatní jsou v krajích Středočeském, 

Plzeňském a Jihomoravském. 

Později nabyla platnost Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České 

republiky. Zahrnuje kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel, botel a specializovaná 

ubytovací zařízení. Klasifikace platí pro období let 2010 - 2012. Klasifikaci připravila 

profesní sdružení AHR ČR a UNIHOST společně s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a 

Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism. [6] 

 

 



29 

 

4 HOTELSTARS UNION 

 

Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení 2010 - 2012 

„Společně ke hvězdám“ 

 

 

Obr. 4. 1 Členové Hotelstars Union 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4. 1 Vznik klasifikace Hotelstars Union 

Cesta k Evropské klasifikaci hotelů započala již během semináře HOTREC 

pořádaného na téma hotelové klasifikace v Bergenu v roce 2004 a pokračovala přijetím „21 

principů HOTREC pro zřizování/nebo revidování národních/regionálních hotelových 

klasifikačních systémů v Evropě“. [11] 

Seznam 21 principů HOTREC najdeme v příloze č. 2. 

 

V prosinci roku 2009 bylo na zasedání organizace HOTREC založena „Hotelstars Union“ 

hotelovými asociacemi těchto zemí:  

§ Česká republika, 

§ Maďarsko,  

§ Německo, 

§ Nizozemsko, 

§ Rakousko, 

§ Švýcarsko,  

§ Švédsko. [6] 

 

K 1. 1. 2011 se k této klasifikaci přidaly i tři pobaltské země tj.: 

§ Estonko,  

§ Lotyšsko,  

§ Litva. [10] 

V průběhu roku 2011 se připojilo také Lucembursko. [11] 

 

Švédský „šéfhoteliér“ Rikard Bergsten se vyjádřil ke Klasifikaci těmito slovy: „Do dvou let se 

dnes stvrzená aliance Hotelstars Union rozroste ze sedmi na 15 zemí.“ [16] 
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4. 2 Hlavní smysl Hotelstars Union 

Zástupci všech zúčastněných asociací označili jednotnou klasifikaci za veliký pokrok 

v evropském hotelnictví. Hlavním smyslem Hotelstars Union je, aby hosté měli jasnou 

představu o tom, co mohou v hotelích v různých zemích očekávat. Dosud se v každé zemi 

přidělovaly hvězdičky podle jiných kritérií, takže úroveň hotelů byla všude různá, i když 

počet hvězdiček byl stejný. Nyní se ve vyjmenovaných 11 zemích nachází přes 20 tisíc 

hotelů, které slouží pro více jak 150 milionů obyvatel podle stejných kritérií. [6] 

 

K Hotelstars Union se Milan Rambousek, tajemník Asociace českých hotelů 

a restaurací, vyjádřil takto: „V Česku i dalších zemích může dnes bohužel někdo vyvěsit na 

dveře třeba jedenáct hvězdiček, a přitom hostům nabídnout suchý záchod na dvoře.“   

Další slova Milana Rambouska byla: „Pokud má totiž host pocit, že avizovaný 

pětihvězdičkový hotel nesplňuje kritéria ani pro jednu hvězdičku, nemůže si nikde stěžovat.“ 

[17] 

Hotelstars Union zlepšuje kvalitu hotelového odvětví v účastnických zemích tím, že 

hostům přináší větší průhlednost a bezpečnost, a tím napomáhá k lepšímu marketingu hotelů. 

Její kritéria a postupy se pravidelně kontrolují a dále se vyvíjejí s ohledem na očekávání 

hostů. [11] 

Nová klasifikace je založena na 270 kritériích. V České republice využívá této 

klasifikace necelých šest set ubytovacích zařízení. Každé zařízení se musí nejdříve 

klasifikovat podle kontrolních listů, které pro každou třídu obsahují povinné a nepovinné 

body. Nepovinných bodů je poměrně velké množství a každý hotel si tak může vybrat, jaké 

prvky jsou pro jeho klientelu nejdůležitější.  

 

Význam nového systému spočívá především v tom, že se certifikovaná zařízení mohou 

zviditelnit a to může být pro příjezdový cestovní ruch České republiky velmi důležité. Je 

možné očekávat, že v krátké době budou občané vyhledávat zvláště tato zařízení, jež jsou do 

nového klasifikačního systému zařazena. Studie v Německu a Rakousku prokázaly, že 

„hotelové hvězdičky“ jsou druhým nejdůležitějším faktorem při rozhodování zákazníka. [6] 
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4. 2. 1 Certifikace 

Certifikace není obecně závazným předpisem, záleží tedy na každém provozovateli 

ubytovacího zařízení, zda podstoupí proces certifikace či nikoliv. Pro udělení certifikace je 

důležité splnit dané podmínky pro konkrétní třídu. Poté AHR ČR a UNIHOST  přidělí 

Certifikát a Klasifikační znak podle Oficiální jednotné klasifikace na stanovené období. 

Ukázky klasifikačních znaků jsou v příloze č. 3. 

 

Po uplynutí tříletého období certifikace může provozovatel požádat o obnovení 

udělených certifikátů a klasifikačních znaků, případně může být klasifikační znak, splňuje-li 

požadavky na vyšší třídu, zvýšen.  

Při certifikaci je možné si požádat i o udělení více tříd pro jeden objekt a udělené třídy 

nemusí na sebe navazovat. Pokud bude certifikace úspěšná, označí žadatel viditelně budovu 

nebo část budovy, např. pokoj. [6] 

 

 

Změna platnosti certifikátů v České republice  

Se vznikem Klasifikace bylo dané, že Certifikát bude přidělen na období let           

2010 – 2012. V roce 2011 došlo ke změně systému přidělování certifikačního znaku v rámci 

oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení. Certifikace již nebude udělována na fixní 

období 2010 – 2012, ale na tři roky od data certifikace. Znamená to tedy, že ubytovací 

zařízení, která se klasifikovala v roce 2011, obdržela znak na období 2011 - 2013. V letošním 

roce se to týká období 2012 - 2014. [15] 

 

Podpora certifikovaných zařízení 

Mezi jednotlivé druhy podpor certifikovaných zařízení patří: 

§ memorandum o spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, 

§ podpora agentury CzechTourism, 

§ propagace na veletrzích a výstavách, 

§ podpora a upřednostňování v nabídce turistických informačních center ČR, 

§ propagace na akcích AHR ČR, 

§ prezentace v odborných časopisech a tisku, 
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§ online podpora: 

§ www.dopenzionu.cz, www.dohotelu.cz, www.travelguide.cz, www.hotely.cz,  

§ www.kudyznudy.cz, www.hotel.cz, www.firmy.cz, www.hotelstars.cz, 

§ regionální portály: 

§ www.ceskomoravskepomezi.cz, www.vychodni-cechy.info, 

§ www.jizni-morava.info, www.pardubicko.info. [10] 

 

4. 3 Základní pojmy 

§ Kategorizace je proces, kdy dochází ke členění ubytovacích zařízení do jednotlivých 

kategorií. 

§ Klasifikace označuje stanovení minimálních požadavků na jednotlivé třídy 

ubytovacích zařízení pro přechodné ubytování.  

§ Certifikace označuje proces, kdy se uděluje Certifikát (osvědčení) a Klasifikační znak 

(samolepku). 

§ Depandance je vedlejší budova ubytovacího zařízení bez vlastní recepce, organizačně 

související s hlavním ubytovacím zařízením, které pro depandance zajišťuje plný 

rozsah služeb odpovídajících příslušné kategorii a třídě. Nesmí být vzdálena více než 

500m. Nejvíce se využívá v lázeňském cestovním ruchu.  

§ Superior získají ti, kteří splňují více než jen povinná kritéria a minimální počet 

nepovinných kritérií. [6] 

Obr. 4. 2 Ukázky certifikátů 

               

Zdroje:  

http://www.hotelleonardo.cz/hotel-leonardo-prague-is-oficially-certified-as-4-hotel-by-hotrec-

classification-,praguenews_viewItem_11-cs.html [21] 

http://www.selsky-dvur.com/web/cs_index.php [22] 
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4. 4 Kategorie ubytovacích zařízení 

V souladu s platnou legislativou lze jednotlivé kategorie ubytovacích zařízení popsat 

následovně. 

§ Hotel je ubytovací zařízení, které má nejméně 10 pokojů pro hosty, jež jsou vybavené 

pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených (zejména 

stravovací). Člení se do pěti tříd.  

§ Hotel garni je vybaven jen pro omezený rozsah stravování (nejméně snídaně) a člení 

se do čtyř tříd. 

§ Motel musí mít nejméně 10 pokojů pro hosty vybavené pro poskytování přechodného 

ubytování a služby s tím spojené zejména. Je určen především pro motoristy a člení se 

do čtyř tříd. Motel se musí nacházet v blízkosti pozemních komunikací s možností 

parkování. Recepce i restaurace může být mimo ubytovací část. 

§ Pension je ubytovací zařízení s minimální 5 a maximálně 20 pokoji pro hosty, 

s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb a člení se do čtyř tříd. 

Pension nemusí mít přímo restauraci, ale musí minimálně disponovat místností, která 

je ke stravování určena. [18] 

§ Botel je ubytovací zařízení umístěné v trvale zakotvené osobní lodi, člení se 

maximálně do čtyř hvězdiček. Pokoj se nazývá kajuta. [6] 

Na botel se vztahují všechny požadavky a kritéria jako na hotely příslušné třídy mimo: 

§ u botelu není možné do obytné části kajuty umístit ještě příležitostné lůžko, 

§ minimální rozměry lůžka včetně matrace v botelu činí 85x195cm, 

§ minimální obytné plochy podle tříd. 

 

Tabulka 4. 1 Botel a jeho rozdělení tříd podle obytné plochy 

Kategorie Třída Jednolůžková kajuta (m2
) Dvoulůžková kajuta (m2

) 

Botel * 8 9 

Botel ** 9 10 

Botel *** 9 10 

Botel **** 10 12 

Zdroj: http://www.hotelstars.cz/metodika-klasifikace/ [12] 
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4. 4. 1 Ostatní kategorie ubytovacích zařízení 

Dalšími kategoriemi ubytovacích zařízení jsou kemp, chatová osada, turistická 

ubytovna a ubytování v soukromí. Klasifikace těchto kategorií ubytování je stanovena 

v dokumentu Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení ČR pro období 2010 - 2012 

s tím, že: 

1. svaz podnikatelů ČR ve venkovské turistice a agroturistice ručí za ubytování 

v soukromí, 

2. kempy a chatové osady ČR – Živnostenské společenstvo ručí za kategorii kempy 

a chatové osady, 

3. Klub českých turistů ručí za kategorii turistické ubytovny. [6] 

 

4. 5 Certifikovaná zařízení v České republice a jednotlivých krajích 

  

Graf 4. 1 Počet certifikovaných zařízení dle Hotelstars Union v ČR podle krajů 

 

Zdroj: http://www.hotelstars.cz/certifikat/zarizeni [20] 

 

V grafu vidíme, že nejvíce certifikovaných zařízení dle Oficiální jednotné klasifikace 

ubytovacích zařízení Hotelstars Union má Praha s celkovým počtem 52. Jsou zde zahrnuty jak 

hotely, hotely garni, motely, botely i pensiony od minimálního počtu hvězdiček až po 

maximální počet. Pardubický kraj má pouze 5 certifikovaných středisek a s tímto počtem se 

řadí na poslední místo. 
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Graf 4. 2 Jednotlivé kategorie UZ v ČR dle Hotelstars Union 

 

Zdroj: http://www.hotelstars.cz/certifikat/zarizeni [20] 

 

V grafu je znázorněno rozdělení všech certifikovaných zařízení do jednotlivých kategorií. 

 

Graf 4. 3 Kategorie zařízení v ČR dle klasifikace Hotelstars Union 

 

Zdroj: http://www.hotelstars.cz/certifikat/zarizeni [20] 
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Z grafu vyplývá, že v České republice z velké většiny převažují certifikované hotely, kterých 

je celkem 248. Dále se na našem území nachází 56 pensionů, 25 hotelů  garni a 1 motel. 

 

Graf 4. 4 Počet hotelů v ČR dle klasifikace Hotelstars Union 

 

Zdroj: http://www.hotelstars.cz/certifikat/zarizeni [20] 

 

Z grafu lze vyčíst, že největší zastoupení mají čtyř hvězdičkové hotely, celkem 

představují 54 %. Na druhém místě jsou hotely se třemi hvězdami, ty tvoří 40 %. Hotely s pěti 

hvězdami mají zastoupení 3 %, se dvěma hvězdami 2 % a s jednou hvězdou pouze 1 %. 

Certifikát na ubytovací zařízení s 5 hvězdami získalo v celé České republice zatím pouze 5 

krajů. Fotografie a názvy hotelů jsou v příloze č. 4. 
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4. 6 Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení Hotelstars Union 

pro Zlínský kraj 

 

Obr. 4. 3 Členění České republiky dle krajů 

 

 

Zdroj: http://www.zemepis.com/smkraje.php [29] 

 

Zlínský kraj 

Zlínský kraj leží ve východní části České republiky a hraničí spolu se Slovenskem.  

Jeho západní část vyplňuje pohoří Chřiby, severní polovina Dolnomoravského úvalu a jižní 

část Hornomoravského úvalu. Východní hranici regionu tvoří Bílé Karpaty, které směrem 

k severu přecházejí v Javorníky a Moravsko-Slezské Beskydy. Severu dominuje Hostýnsko-

Vsetínská hornatina. Největší řekou je Morava, k menším tokům patří Bečva, Olšava, Senice, 

Vlára či Dřevnice. Zlínský kraj je regionem čtyř oblastí: Kroměřížska, Vsetínska, Uhersko-

Hradišťska a Zlínska. [14] 

 

Obr. 4. 4 Mapa Zlínského kraje se čtyřmi oblastmi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.urednidesky.cz/desky/design/mapy/mapa_14.png [24] 
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Ve Zlínském kraji najdeme především folklor, lázně, vinobraní, překrásnou přírodu a mnoho 

historických i technických památek. [14]
 

 

Obr. 4. 5 Lázně Luhačovice                          Obr. 4. 6 Příroda v Beskydech                                                                                                            

      

Zdroje: 

http://spaluhacovice.cz/images/willkommen.jpg  [25] 

http://i.idnes.cz/08/013/sph/TOM20a586_Beskydy_10.jpg [26] 

 

Ubytovací zařízení ve Zlínském kraji 

V následujících dvou grafech vidíme celkový počet hromadných ubytovacích zařízení a počet 

hostů ve Zlínském kraji od roku 2000 do roku 2010.  

 

Graf 4. 5 Hromadná UZ ve Zlínském kraji v letech 2000 – 2010 

 

Zdroj: Český statistický úřad [27] 

 

Z grafického znázornění vidíme, že nejvíce UZ převažovalo v letech 2002 a 2003, poté došlo 

k poklesu a nejméně UZ (tj. 338) bylo v roce 2009. 
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Graf 4. 6 Počet hostů ve Zlínském kraji 

 

Zdroj: Český statistický úřad [28] 

 

Dle grafického zobrazení můžeme vypozorovat, že Zlínský kraj navštívilo nejvíce lidí 

(tj. 532 482) v roce 2007 a nejméně (tj. 443 704 hostů) v roce 2001.  

 

Ve Zlínském kraji nalezneme celkem 34 ubytovacích zařízení, která podstoupila 

certifikaci Oficiální jednotné klasifikace Hotelstars Union. Přesný počet ubytovacích zařízení 

dle určitých kategorií, můžeme vidět v následujícím grafu. 

 

Graf 4. 7 Rozdělení UZ ve Zlínském kraji dle klasifikace Hotelstars Union 

 

Zdroj: http://www.hotelstars.cz/certifikat/zarizeni [20]  

 

Z grafu můžeme vyčíst, že nejvíce ve Zlínském kraji je čtyř hvězdičkových hotelů, 

které tvoří 47 %. Dále následují ubytovací zařízení se třemi hvězdami, jež představují 41 %. 

Tří dvouhvězdičkové pensiony představují 9 % a jeden pěti hvězdičkový hotel tvoří 3 %.  
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4. 7 Marketingový průzkum na hotelovou klasifikaci 

 

V časovém rozmezí leden 2012 až březen 2012 byl uskutečněn průzkum na hotelovou 

klasifikaci Hotelstars Union. Průzkum probíhal prostřednictvím dvou rozlišných dotazníků, 

které byly vytvořeny pro dva segmenty:  

§ pro veřejnost,  

§ pro ubytovací zařízení. 

 

Mou snahou bylo poukázat, jaké jsou názory jednotlivých lidí na ubytování a zda jsou 

informováni o metodice Hotelstars Union. Dále mé snažení směřovalo k tomu, jak hotelová 

klasifikace ovlivnila certifikovaná zařízení.  

V dotazníku byly uzavřené i otevřené otázky, které byly dodány přímo osobně nebo 

elektronicky prostřednictvím e-mailu a sociální sítě. 

 

První dotazník, jenž byl určen pro veřejnost. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 

celkem 80 respondentů různého věku, pohlaví i vzdělání 

 

Na druhý dotazník bylo osloveno 21 hotelů ve Zlínském kraji, jenž byly certifikovány 

dle Jednotné klasifikace Hotelstars Union, avšak odpovědělo jich jen 14. V Příloze číslo 5 je 

zobrazen seznam oslovených zařízení.  

 

Při zpracování dotazníkového šetření jsem postupovala analyticky a výsledky jsou 

uvedeny v níže zpracovaných grafech. 
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4. 7. 1   Dotazník pro veřejnost 

 

Vážení respondenti, 

  jsem studentkou 3. ročníku oboru Ekonomika cestovního ruchu na Vysoké škole 

báňské a chtěla bych Vás poprosit o vyplnění následujícího dotazníku, který je součástí mé 

bakalářské práce. Cílem mého dotazování je informovanost o klasifikaci ubytovacích zařízení.  

Děkuji za vyplnění 

Pohlaví 

Graf 4. 8 Pohlaví respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z celkového počtu 80 dotazovaných bylo 37 mužů, tj. 46 % a žen 43, tj. 54 %.  

 

Věková kategorie 

Graf 4. 9 Věkové složení respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf ukazuje věkové složení respondentů. Nejvíce zastoupená byla skupina od 15 – 25 

let a to 47 % (38 dotazovaných), dále skupina od 36 – 55 let a to 23 % (18 dotazovaných), 

předposlední skupinu tvořili lidé ve věku od 26 – 35 let, tj. 16 % (13 dotazovaných) 

a poslední skupina starší 55 let činila 14 % (11 dotazovaných). 

 



43 

 

Maximální dosažené vzdělání 

Graf 4. 10 Vzdělanost dotazovaných 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V kategorii vzdělání převládá skupina se středoškolským vzděláním a to jak 

s maturitou tak bez maturity. Tvoří ji 88 % (tj. 70 respondentů), menší zastoupení tvoří 8 lidí 

s vysokoškolským vzděláním. Nejmenší skupinou jsou lidé se základním vzděláním 

a představují pouze 2 % všech dotazovaných. 

 

Otázka: Kolik nocí strávíte v průměru za rok v hotelu nebo jiném ubytovacím zařízení? 

V této otázce mohli dotazování vybírat ze čtyř odpovědí: 1 - 2 noci, 3 - 5 nocí, nad 5 nocí, 

více jak 10 nocí. 

Graf 4. 11 Průměrný počet nocí strávených v UZ za rok 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Největší zastoupení mají lidé, kteří stráví během roku více jak 10 dní v ubytovacím 

zařízením. Na více jak 10 dnů cestují především lidé ve věku nad 55 let, kdy tohoho počtu 

dnů využívá 36 %. Maximální počet dnů upředsnostňuje nejméně skupina ve věku 15 – 25 let 

(pouze 29 % dotazovaných).  
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Otázka: Kolik hvězdiček u ubytovacícho zařízení upřednostňujete? 

Respondenti mohli vybírat ze šesti možných nabídek, jimiž byly dané počty hvězd, od žádné 

hvězdičky až po maximální počet, tj. 5 hvězdiček. 

 

Graf 4. 12 Upřednostňovaný počet hvězdiček 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu lze vyčíst, že téměř polovina (tj .48 %) všech dotazovaných upřednostňuje 

ubytovací zařízení se třemi hvězdičkami. Čtyřhvězdičková zařízení navštěvuje 23 % lidí. Na 

na třetí pozici jsou zařízení, která s žádnou hvězdičkou nedisponují a to v zastoupení 22 %, 

nejvíce je využívají lidé ve věku 36 – 55, dále pak skupina15 – 25 let. Z dotazovaných osob 

starší 55 let takové zařízení vyhledává pouze 1 dotazovaný. Objekty se dvěma nebo pěti  

hvězdičkami jsou zastoupeny minimálně a zařízení s jednou hvězdičkou nevyhledává nikdo 

z dotazovaných.  

 

Otázka: Mohou si ubytovací zařízení sama určovat počet hvězdiček? 

Graf 4. 13 Samostatné určování hvězdiček 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Až 61 respondentů (tj. 76 %) je v mylném domnění, že ubytovací zařízení si nemohou 

sama určovat počet hvězdiček. Opak je ovšem pravdou, jelikož zařízení si počet hvězdiček 

určují dle vlastního uvážení, ovšem pokud nepodstoupila certifikaci hotelové klasifikace. 

Pouze 19 osob (tj. 24 %) odpovědělo správně. 

 

Otázka: Existují stejná kritéria hodnocení ubytovacích zařízení jak pro Českou 

republiku, tak i pro jiné země v Evropě? 

Výběr odpovědí je stejný jako u předchozí otázky, tedy ano či ne.  

 

Graf 4. 14 Existence stejných kritérii pro ČR i Evropu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Rozsah odpovědí byl skoro vyrovnaný. Polovina občanů je informována o stejných 

kritériích a dle mého názoru jsou tedy i seznámeni s hotelovou klasifikací Hotelstars Union. 

Nejlépe seznámeni s touto tématikou jsou lidé ve věku 15 – 25 let (69 %). Předpokládám, že 

tato skupina je na tom nejlépe, díky velkému zastoupení studujících osob, jež tuto 

problematiku mohou právě studovat. Druhá nejlépe informovaná skupina tvoří 62 % a je 

tvořena lidmi od 26 do 35 let.  Osob ve věkovém zastoupení 36 – 55 odpovědělo správně 

pouze 44 %.  Nejméně seznámeni lidé jsou ve věku nad 55let, kdy z celkového počtu těchto 

osob, odpověděli pouze 3 správně (tj. 27 %). 
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Otázka: Jste spokojeni se službami ubytovacích zařízení v České republice? 

Dotazovaní měli na výběr si zvolit, zda je jejich spokojenost maximální, vyhovující, střední, 

dostačující či minimální.  

Graf 4. 15 Spokojenost se službami 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Polovina všech respondentů se přiklání k názoru, že jsou průměrně spokojeni se 

službami v UZ. Jejich rozhodnutí je určitě ovlivněno tím, že většina z nich upřednostňuje 

ubytování se třemi hvězdičkami. Maximálně spokojen byl pouze jeden dotazovaný 

a nespokojení byli dva lidé. 

 

Otázka: Setkali jste se s tím, že ubytovací služby v zahraničí jsou na vyšší úrovni než 

v ČR, i když zařízení měla stejný počet hvězdiček? 

Lidé odpovídali dle vlastních zkušeností, buď se s takovou situací setkali, nesetkali nebo 

neměli možnost srovnání.  

 

Graf 4. 16 Srovnání služeb v České republice a v zahraničí 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pomocí grafu se dozvídáme, že osob, které se setkaly s lepšími ubytovacími službami 

v zahraničí než v České republice je celkem 47 %.  Pouze 10 %, tj. 8 všech respondovaných 

se s takovou situací nesetkalo. Zbývající lidé neměli možnost srovnání. 

 

Otázka: Co se Vám vybaví pod pojmem Jednotná oficiální klasifikace ubytovacích 

zařízení Hotelstars Union? 

Tato otázka byla jako jediná otevřená. 

 

Celkem 27 krát se objevila skoro stejná odpvěď, ikdyž v různých modifikacích jako 

například: nevím, neznám, nic, nemám tušení. Celkem tedy 34 % všech respondentů se nikdy 

nesetkala s pojmem Hotelstars Union.  

 

Zbývající 66 % se pokusilo na tuto otázku odpovědět . Mezi zcela správné odpovědi patří: 

- klasifikace podle které se přiřazuje ubytovacímu zařízení počet hvězdiček, 

- organizace, která zastřešuje jednotnou klasifikaci ubytovacích zařízení několika 

evropských států (včetně ČR), tak aby se sjednotily podmínky služeb, 

- klasifikační standard pro ubytovací zařízení ve vybraných zemích  EU, 

- určování kvality hotelů dle počtu hvězdiček,  

- hotely, které mají stejný počet hvězdiček musí nabízet shodné služby a kvalitu UZ. 

 

Další odpovědi byly neúplné, ale částečně správné, například:  

- celosvětová klasifikace hotelů, tzn., že každá země nebude mít rozdílnou klasifikaci, 

či-li počet hvězdiček bude všude udávat stejnou charakteristiku hotelu, 

- stejná kritéria pro hodnocení ubytovacích zařízení v Evropě, 

- isntituce, která hodnotí ubytovací zařízení, zajišťuje rovnocené hodnocení všech 

ubytovacích zařízení. 

 

A objevila se zde i odpověď, která byla naprosto špatná a to: 

- 6 hvězdiček, 

- hotelové asociace 7 zemí EU, stanoví požadavky na kategorie hotelů a restaurací.  
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4. 7. 2 Dotazník pro ubytovací zařízení 

 

Vážení respondenti, 

  jsem studentkou 3. ročníku oboru Ekonomika cestovního ruchu na Vysoké škole 

báňské a chtěla bych Vás poprosit o vyplnění následujícího dotazníku, který je součástí mé 

bakalářské práce. Cílem mého dotazování je získat informace od certifikovaných zařízení o 

klasifikaci ubytovacích zařízení – Hotelstars Union ve Zlínském kraji.  

Děkuji za vyplnění 

  

1. otázka: Kolik hvězdiček jste měli, než proběhla Jednotná hotelová klasifikace? 

Hotely měly na výběr z 6 možností, od žádné hvězdičky až po 5 hvězdiček. 

 

Graf 4. 17 Počet hvězdiček před klasifikací 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

2. otázka: Kolik jste získali hvězdiček dle klasifikace Hotelstars Union? 

 

Graf 4. 18 Počet hvězdiček po klasifikaci 

 

Zdroj:  vlastní zpracování 
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Z celkového počtu 14 hotelů došlo pouze ve čtyřech případech k navýšení počtu 

hvězd. Deset ubytovacích zařízení (tj. 71 %) bylo ohodnoceno stejným počtem hvězdiček, 

jako tomu bylo i před klasifikací. U zbývajících 3 hotelů došlo k nárůstu ze tří hvězdiček na 

čtyři. Poslední hotel byl zcela nově postaven, a tudíž byl přímo klasifikací hodnocen na čtyři 

hvězdičky. 

 

3. otázka: Plánujete v budoucnu provést modernizaci a zažádat o vyšší počet hvězdiček? 

Pokud byla odpověď kladná, tak zařízení zvolila, na jakou úroveň by se chtěla v budoucnu 

dostat. 

 

Graf 4. 19 Plánovaný počet hvězdiček 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pouze 3 ubytovací zařízení mají v plánu provést v budoucnu modernizaci a zažádat si 

o vyšší počet hvězdiček. Jedná se o čtyřhvězdičkové hotely, které by chtěly získat hvězdiček 

pět. Ostatních 11 hotelů si podat žádost vyšší počet hvězd neplánuje. 
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4. otázka: Jaký byl důvod aktuálního zařazení dle této klasifikace? 

Tato otázka byla jako jediná otevřená a nepovinná. 

 

Graf 4. 20 Důvod zařazení do klasifikace      
 

                                                                                                                                                   

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jen 6 zařízení bylo ochotno na tuto otázku odpovědět. Jejich důvodem podstoupení 

klasifikace bylo poskytovat služby na co nejvyšší úrovni a tím se zařadit mezi nejatraktivnější 

hotely v České republice i zahraničí. Mezi další důvody patří: vybavení podniku, kvalita 

služeb, místo, kde se hotel nachází a splnění nároků. 

 

5. otázka: Zvýšil se Vám od přijetí klasifikace počet ubytovaných hostů? 

 

Graf 4. 21 Počet ubytovaných hostů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V šesti hotelech nedošlo ke zvýšení počtu ubytovaných hostů. Ve 3 zařízeních se počet 

navýšil do 10 % a v pěti případech do 30 %. 



51 

 

6. otázka: Zvýšily se Vám příjmy za ubytovací služby? 

 

Graf 4. 22 Příjmy za ubytovací služby 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pouze dvěma hotelům (tj. 14 %) se nezvýšily příjmy za ubytovací služby, ostatním 

12 hotelům (tj. 86 %) ano. 

 

7. otázka: Došlo ke zvýšení cen? 

Kladná odpověď byla rozdělena do pěti dalších odpovědí, podle procentuálního zvýšení ceny.  

 

Graf 4. 23 Zvýšení cen 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Větší nárůst cen se týká dvou zařízení (tj. 14 %), která zvýšila ceny nad 20 %. U šesti 

(tj. 43 %) došlo k navýšení od 6 do 10 %. Jeden hotel změnil ceny o méně jak 5 %. 

Zbývajících 5 hotelů (tj. 36 %) zůstalo s cenou na stejné úrovni jako dříve. 
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8. otázka: Jaký byl důvod Vašeho zvýšení cen? 

Zařízení si mohla vybrat, zda jejich důvodem, proč zvýšily ceny, byly náklady, konkurence, 

klasifikace, DPH.  

Graf 4. 24 Důvod zvýšení cen 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pokud došlo ke zvýšení cen, tak jejich důvodem byla především daň z přidané 

hodnoty. Například snížená sazba DPH, která je např. u potravin, stoupla z loňských 10 % na 

14 %.  Nárůst DPH ovlivnil ceny v pěti hotelech. Dalšími důvody byly náklady a samotná 

klasifikace. V pěti hotelech (tj. 36 %) nedošlo k navýšení cen. 

 

9. otázka: Myslíte, že je veřejnost dostatečně informována o této klasifikaci? 

 

Graf 4. 25 Informovanost veřejnosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Více jak polovina dotazovaných hotelů (tj. 57 %) se domnívá, že veřejnost není 

dostatečně o hotelové klasifikaci informována. Toto zjištění je také podloženo výsledky 

z prvního dotazníkového šetření. 
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10. otázka: Informujete hosty o tom, že jste podstoupili hotelovou klasifikaci? 

U této otázky mohly hotely vybrat i více odpovědí najednou. 

 

Graf 4. 26 Informovanost o hotelové klasifikaci 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Více jak polovina tj. 8 hotelů (57 %) neseznamuje hosty s klasifikací. Zajímavostí je, 

že 5 zařízení ví, že hosté nejsou seznámeni s touto klasifikací a přesto je o ní neinformuje. 

A ve třech z těchto 5 zařízení nedošlo k žádnému nárůstu ubytovaných hostů. 

Zbývajících 6 hotelů (tj. 43 %) poskytuje informace o Hotelstars Union jak osobně, 

tak pomocí tištěného materiálu i na svých webových stránkách. 
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11. otázka: Přikláníte se k názoru, že všechna ubytovací zařízení v ČR by měla 

podstoupit Jednotnou hotelovou klasifikaci a splňovat tak stejná kritéria pro daný počet 

hvězdiček? 

Graf 4. 27 Názor na hotelovou klasifikaci 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pomocí grafu lze vyhodnotit, že všechny oslovené hotely se jednohlasně shodly na 

tom, že by zavedly jednotnou klasifikaci pro všechny hotely. Ty by tak musely splňovat stejná 

kritéria, aby získaly daný počet hvězdiček.   
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5 DOPORUČENÍ 

 

Jen čas nám ukáže, kdy si česká veřejnost, a nejen ta česká, zvykne používat z velké 

části právě Oficiální jednotnou klasifikaci pro výběr ubytovacího zařízení. Zákazník totiž 

u těchto zařízení získává zaručenou kvalitu poskytovaných služeb a vybavení.  

Výhodou ubytovacího zařízení zařazeného do této klasifikace je bezesporu propagace 

ze strany České centrály cestovního ruchu – CzechTourism.  

 

I přes dlouhý vývoj hotelové klasifikace došlo v dotazníkovém šetření ke zjištění, že 

téměř polovina dotazovaných respondentů není vůbec s touto problematikou seznámena. Vina 

může být jak na straně nezájmu lidí se daným tématem zabývat, tak na straně právě 

ubytovacích zařízení, jelikož až 57 % z nich neinformuje své hosty o této klasifikaci a jejich 

výhodách. S tím může také souviset fakt, že v některých případech nedošlo v hotelích 

ke zvýšení počtu ubytovaných hostů.  

 

Převážná část informovaných lidí o hotelové klasifikaci je tvořena mladými lidmi do 

25let. Tuto věkovou kategorii tvoří především studenti. Předpokládám, že vědomosti o této 

problematice získali právě ve škole. Pravděpodobně se tomuto tématu věnují ale jen školy se 

zaměřením na cestovní ruch. Doporučuji, aby se zapojily všechny školy různého zaměření 

a informovaly své studenty o klasifikaci, například je odkázat na webovou stránku 

www.hotelstars.cz nebo jen formou tištěného materiálu. Určitě by toho sami ve svém životě 

využili a také například informovali i své známé.  

Nejstarší věková kategorie (nad 55 let) se bohužel s tímto pojmem téměř nikdy 

nesetkala a důvodem může být negativní vztah k informačním technologiím, jako je internet. 

Informace na internetu pro některé znamenají žádné informace. Pro tento segment bych volila 

různé tištěné prospekty, které by jim byly k dispozici na informačních centrech nebo 

v klubech jako je např. Klub českých turistů. Také by bylo vhodné dát do tisku adresu České 

centrály cestovního ruchu – CzechTourism, která na požádání zasílá opravdovým zájemcům 

prospekty až domů a to zdarma.  

 

Mým dalším doporučením je, aby informační centra informovala své návštěvníky o 

certifikovaných ubytovacích zařízení ve městě, obci, regionu, kraji a to jak osobně tak 

propagací tištěných materiálů.  
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V katalozích cestovních kanceláří a cestovních agentur nabízejících ubytovací služby 

v rámci zájezdů, navrhuji použití piktogramů pro ta ubytovací zařízení, která jsou oficiálně 

certifikovaná a byla tak na první pohled odlišena od necertifikovaných.  

 

Dále navrhuji, aby seznámení s klasifikací bylo povinností hotelů. Alespoň základní 

informace o klasifikaci by měly být součástí každé internetové stránky daného hotelu a na 

podrobnější popis odkázat na výše uvedenou internetovou stránku, která je této problematice 

věnována. Také bych doporučila poskytovat informace pomocí tištěného materiálu. Prospekty 

by měly být dány do každého pokoje i na recepci. Je potřeba také počítat s následnými dotazy 

hostů, a bylo by tedy zapotřebí, aby recepční byla s informacemi o hotelové klasifikaci 

seznámena a mohla tak na otázky odpovídat.  

 Seznámení s klasifikací je výhodné jak pro budoucí potenciální hosty, jež budou 

předem obeznámeni se službami, které jim budou skutečně v dané kvalitě poskytnuty a špatná 

hodnocení či nespokojenost hostů by se tudíž mohly časem minimalizovat. Díky vyšší 

informovanosti by mohlo dojít k výraznému navýšení počtu hostů v ubytovacích zařízeních, 

a tím lze očekávat i nárůst tržeb. 

 

Z dotazníku pro hotely, viz. otázka číslo 11 vyplývá, že hotely které již certifikaci 

podstoupily by uvítaly, kdyby se klasifikace musela zúčastnit všechna ubytovací zařízení. 

Zařízení by byla podle vybavení a služeb, která nabízí ohodnocena příslušným počtem 

hvězdiček dle pevně stanovených kritérií.  

 

Z celkového počtu dotazovaných hotelů jich devět (tj. 64 %) muselo zvýšit ceny 

ubytovacích služeb. Příčinou bylo začlenění do klasifikace nebo investice do modernizace 

kvůli získání většího počtu hvězdiček, ale také náklady či DPH. V 86 % případů se jim ale 

tato investice brzy vrátila, jelikož nárůst ubytovaných hostů vzrostl od podstoupení 

klasifikace v několika hotelích až o 30 %. Dle mého názoru je to další z důvodů, proč by se 

měla ubytovací zařízení klasifikace zúčastnit.  
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6 ZÁVĚR 

 

Bakalářská práce je zaměřena na hotelovou klasifikaci. Právě Oficiální jednotná 

klasifikace ubytovacích zařízení pomáhá zlepšit celkovou image hotelů, pensionů, hotelů 

garni, motelů i botelů. Díky této klasifikaci se hotel a další zmíněná zařízení stávají 

atraktivnější pro zákazníky, kteří předem znají, jaké služby zde mohou očekávat. Hosté díky 

ní získávají záruku určité kvality poskytovaných služeb ubytovacího zařízení, oproti 

necertifikovaným zařízením. 

 

V teoretické části práce se zaměřuji na rozdělení služeb cestovního ruchu, zejména na 

ubytovací služby a jednotlivé druhy ubytovacích zařízení. Důležitou součástí teoretické části 

je především pohled na celkový vývoj hotelové klasifikace až po současnou Jednotnou 

oficiální klasifikaci ubytovacích zařízení – Hotelstars Union, které se více věnuji právě 

i v navazující praktické části.  

 

Aplikační část je zaměřena na dva dílčí cíle práce. K dosažení prvního cíle byl 

proveden marketingový výzkum formou dotazníkového šetření. Osloveným segmentem byli 

lidé převážně Zlínského kraje, kteří odpovídali na otázky týkající se cestování a hotelové 

klasifikace. Zjištěním bylo, že nejčastěji cestují lidé ve věku nad 55let a jsou upřednostňovány 

ubytovací zařízení se třemi hvězdičkami. O hotelové klasifikaci nemá mnoho lidí ani tušení, 

to může být také důvodem, že nejsou příliš spokojeni s ubytovacími službami v České 

republice.  

 

Druhá oblast aplikační části práce byla věnována pohledu hoteliérů na současnou 

hotelovou klasifikaci. Formou dotazníku byly osloveny oficiálně klasifikované zařízení ve 

Zlínském kraji. Po vypracování dotazníku jsem došla k závěru že, převážná část hotelů, která 

zažádala o certifikaci, byla ohodnocena stejným počtem hvězd. Potvrdilo se jim, že jejich 

dřívější odhad na počet hvězdiček, vzhledem k vybavenosti hotelu a jeho poskytovanými 

službami, byl zcela správný. I když došlo u většiny certifikovaných hotelů k nárůstu ceny 

kvůli DPH či jiným nákladům, brzy se jim finance vrátily v podobě zvýšeného počtu 

ubytovaných hostů.  

Závěrem pro obě části bylo zjištění, jak se hotely po certifikaci změnily a jak jsou 

s touto změnou seznámeni jejich hosté.  
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Tím, že hotely podstoupily certifikaci a garantují tak svou kvalitu, se dostaly na 

seznam hotelů, kterého lidé využívají při výběru pobytu v dané destinaci. Bohužel mnoho lidí 

není s hotelovou klasifikací obeznámena a tak nemohou tyto zařízení upřednostňovat, ale snad 

se to do budoucna změní.   

Ani nárůst cen za ubytovací služby neodradil veřejnost tyto hotely navštívit. Dokonce 

došlo k navýšení počtu ubytovaných hostů. Lze tedy říci, že za garanci kvality služeb 

a vybavení, jsou lidé ochotni si i připlatit.  

 

Bakalářská práce na téma „Analýza hotelové klasifikace“ byla pro mě velkým 

přínosem jak z teoretického tak z praktického hlediska. Získala jsem mnoho zajímavých 

informací, které určitě využiji při výběru ubytovacího zařízení pro vlastní dovolenou 

a zároveň poradím a doporučím i ostatním. 

 

Dospěla jsem k závěru, že Zlínský kraj je velmi oblíbenou lokalitou díky své přírodě, 

kultuře i historii. Lidé stále tento kraj rádi navštěvují a bylo by správné, jim pobyt ještě více 

zpříjemnit vhodným ubytováním.  

Myslím si, že pokud se lidé budou zaměřovat právě na ubytovací zařízení, která 

podstoupila jednotnou klasifikaci, budou maximálně spokojeni s reálnými podmínkami 

úrovně poskytovaných služeb, než je tomu u ostatních necertifikovaných podniků na 

hotelovém trhu.  

 

Na základě úspěšné realizace a vyhodnocení dílčích cílů považuji hlavní cíl práce za 

splněný.  
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§ Aj. - a jiné 
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§ CR – cestovní ruch 

§ Č. - číslo 

§ ČR – Česká republika 
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§ Stol. – století 

§ Tab. - tabulka 
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§ UZ – ubytovací zařízení 
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Příloha 1: Postup pro získání certifikace a Klasifikačního znaku 

 

Certifikát a Klasifikační znak v rámci Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení 

České republiky na roky 2010 – 2012 mohou získat jen jejich provozovatelé. Ti mohou být 

i nemusí členy Asociace hotelů a restaurací České republiky nebo UNIHOST. V případě 

zájmu o Certifikát a Klasifikační znak musí provozovatel postupovat následovně:  

1) opatřit si platnou verzi Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení v ČR pro období 

2010 – 2012, 

2) uvědomit si, zda opravdu chtějí ubytovací zařízení klasifikovat a tím respektovat její 

požadavky a podmínky, 

3) vyhodnotit si stávající úroveň vybavení a vybrat si odpovídající kategorii a třídu dle 

Klasifikace a případně odstranit zjištěné nedostatky, 

4) vyplnit formulář s kontrolním listem požadavků, přidat k němu prospekt, případně 

fotografii, 

5) zaslat všechny podklady jednomu z vybraných profesních sdružení na jeho adresu. 

Žadatel musí zároveň s odeslanou žádostí o certifikaci uhradit na účet AHR ČR či 

UNIHOSTU poplatek v níže uvedené výši: 

Kapacita ubytovacího zařízení Člen AHR ČR nebo UNIHOST Nečlenové 

do 20 pokojů 2 000,- Kč 4 000,- Kč 

do 100 pokojů 4000,- Kč 8 000,- Kč 

nad 100 pokojů 7 500,- Kč 15 000,- Kč 

5* hotely 10 000,- Kč 20 000,- Kč 

Po zaplacení částky prostřednictvím faktury a po splnění všech podmínek, které se vztahují 

k certifikaci, bude žadateli zaslán Certifikát a Klasifikační znak. 

Zdroj: http://hotelstars.cz/metodika#11 
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Příloha 2: 21 principů HOTREC pro zřizování hotelových klasifikačních 

systémů v Evropě 

 

Z jednotlivých principů vyplývají následující informace. 

1. „Klasifikační systémy musí hostům zajistit poskytování přesných informací. 

2. Klasifikační systémy by měly hosty informovat o používaných kritériích (souhrnně a v 

podobě kompletního seznamu) on-line prostřednictvím www.hotelstars.org přinejmenším 

v anglickém a ve svém národním jazyce. 

3. Informace o hvězdičkové kategorii každého jednotlivého hotelu, stejně tak jako 

klasifikační systém, podle nějž se hodnocení uděluje, by měly být pro spotřebitele 

transparentní. 

4. Nezbytným předpokladem klasifikace je soulad s legislativními požadavky. 

5. Klasifikační systémy musí zajistit čistotu a řádnou údržbu zařízení ve všech 

hvězdičkových kategoriích. 

6. Klasifikační systémy by měly vybízet k využívání nástrojů na řízení kvality. 

7. Tour operátoři a cestovní agentury, stejně tak jako hotelové rezervační a recenzní 

stránky, mají možnost využívat oficiální klasifikaci. Pokud tyto subjekty současně 

používají nějaký vlastní systém hodnocení, měly by tuto skutečnost specifikovat. 

8. Klasifikační systémy by měly zajistit, aby tour operátorům, cestovním agenturám, 

hotelovým rezervačním a recenzním stránkám byly poskytovány přesné a aktuální údaje o 

kategorii jednotlivých zařízení. 

9. Počet hvězdiček, jež je možno získat, bude od jedné do pěti. 

10. Hvězdičky musí být přidělován /potvrzovány výhradně po provedené kontroly. 

11. Tato kontrola se musí provádět pravidelně. 

12. Tato kontrola se musí provádět přímo v objektu. 

13. Stížnosti zákazníků týkající se klasifikace by měly být řešeny systematicky. 

14. Příslušnému hotelu musí být dáno k dispozici zdůvodnění rozhodnutí o klasifikaci. 

15. Každý klasifikační systém musí příslušnému hotelu umožňovat podání odvolání proti 

výsledku klasifikace. 

16. Klasifikační systémy by měly skýtat určité flexibilní rozpětí pro aplikování klasifikačních 

kritérií. 

17. Klasifikační kritéria by měla být pravidelně uzpůsobována požadavkům trhu. Pravidelně 

by měl probíhat systematický proces inventarizace kritérií. 
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18. Kdykoliv bude v jedné zemi v souvislosti s klasifikací prováděn průzkum očekávání 

spotřebitelů, je žádoucí, aby výsledky byly dány k dispozici všem členským asociacím 

HOTREC. 

19. Při zřizování/revidování klasifikačních systémů by měl být kladen důraz na kritéria 

související s vybavením a službami tak, aby byla připravována půda pro evropské 

a mezinárodní harmonizační snahy. 

20. Při zřizování/revidování klasifikačních systémů se podporuje spolupráce s dalšími 

zeměmi tak, aby byla připravována půda pro evropské a mezinárodní harmonizační snahy. 

21. Klasifikační systémy by vždy měly vznikat ve spolupráci s pohostinským odvětvím. 

V zemích, kde je klasifikační systém regulován a/nebo provozován veřejnými institucemi, 

je zásadní měrou důležité, aby tyto veřejné instituce úzce partnersky spolupracovaly se 

soukromým sektorem.“ 

 

 

Zdroj: http://hotelstars.eu/cz/index.php?open=Hotrec 
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Příloha 3: Klasifikační znaky pro období 2010 – 2012 
 

 

 

 

 
 

 

Zdroj: http://www.hotelstars.cz/klasifikacni-znaky-ke-stazeni 
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Příloha 4: Pětihvězdičkové hotely v České republice 
 

Nejlépe je na tom kraj Karlovarský se třemi takovými zařízeními:  

Karlovarský kraj

Esplanade Spa a Golf Resort Grandhotel Pupp Hotel Carlsbad Plaza

 

 

Praha nabízí 2 zařízení:  

Praha

Ambassador Zlata Husa Hotel General

 

 

Ostatní kraje: 

Zlínský kraj Středočeský kraj Jihočeský kraj

Hotel Baltaci Atrium Chateau Mcely hotel Hotel relaxační a regenerační centrum
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Příloha 5:  Seznam oslovených ubytovacích zařízení 

 

Č. Název UZ Lokalita Kategorie UZ Počet * 

1 Hotel Maxi Uherské Hradiště Hotel 3 

2 Hotel Kopanice Zlín Hotel 4 

3 Spa hotel Laterna Velké Karlovice Hotel 4 

4 Hotel Horal Rožnov pod Radhoštěm Hotel 3 

5 Hotel Horal Rezidene E Velké Karlovice Hotel 4 

6 Hotel Horal Rezidene A Velké Karlovice Hotel Superior 3 

7 Lázeňský hotel Vila Antoaneta Luhačovice Hotel 4 

8 Hotel Duo Horní Bečva Hotel 3 

9 Hotel Morava Luhačovice Hotel 3 

10 Rezidence Ambra Luhačovice Hotel 4 

11 
Wellness &amp; spa hotel 

Augustiniánský dům 
Luhačovice Hotel Superior 4 

12 Hotel Galaxie Zlín – Kostelec Hotel 3 

13 Hotel Mlýnská Uherské Hradiště Hotel 3 

14 Hotel AGH Rožnov pod Radhoštěm Hotel 4 

15 Jurkovičův dům Luhačovice Hotel 4 

16 Hotel Krystal Luhačovice Hotel 4 

17 Hotel Vyhlídka Luhačovice Hotel 4 

18 Hotel Palace Luhačovice Hotel 4 

19 Hotel Baltaci Atrium Zlín Hotel 5 

20 Lesní hotel Zlín Hotel 4 

21 Alexandria Spa&amp; Wellness hotel Luhačovice Hotel 4 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

 


