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Cestovní ruch  forever.. 

 

Z pohledu zahraničního cestovního ruchu je obor gastronomie a hotelnictví 

České republiky hodnocen na velmi dobré úrovni. 

 

Kvalifikaci pracovníků v cestovním ruchu podporuje počet středních hotelových škol 

a specializovaných učilišť, příslušné vysokoškolské vzdělání získáte na univerzitních 

školách především s ekonomickým zaměřením, nebo na několika specializovaných 

vysokých školách výhradně pro obor hotelnictví a cestovní ruch. Jistá preciznost 

hoteliérů, získané znalosti, praxe a zájem o obor, jejich cíle vyrovnat se 

západoevropským sousedům a naše schopnosti přebírat zajímavé myšlenky ze 

zahraničí a aplikovat je na domácím trhu, to vše podporuje ambice pro srovnávání 

vlastního podniku s ostatními. 

 

Existují segmenty služeb, které sice částečně devalvují naši reputaci cestovního 

ruchu – taxi služby, poskytování hezkých chvilek bez záruky, a trend krátkodobých 

alkoholických zájezdů pro náctileté a závislé – toto je ale naštěstí jen menším 

zlomkem a problémem každé metropole, kde stále pro Česko převažuje fenomén 

kulturních památek z různých období architektury a konečně i ostatní kulturní 

tradice, jež se nám po staletí daří uchovávat. Z pohledu západní Evropy je Česká 

republika kultivovaným, moderním, nejrespektovanějším státem z  bývalých zemí 

socialistického proruského bloku. Proto, zda dnes stále ještě patříme do střední 

nebo zpět do východní Evropy, je aktuální otázkou, kterou si musíme vyřešit sami. 

 

 

Zpátky na Východ ! 

Otázkou tedy je, jak naši současnou reputaci v zahraničí zlepší přechod na 

chorvatský/slovenský model pro zavedení centralizovaného systému elektronické 

evidence tržeb ve službách, tedy v gastronomii a hotelnictví zejména. Zaslouží si 

tento specializovaný obor odsunout na okraj obchodní sféry a označkovat tuto 

profesi jako problematickou? 

  

Poradci pro legislativu, zákonodárci, různá lobby, i profesionálové v oboru a SW 

firmy se budou v letošním roce touto problematikou zabývat. Pohledy jednotlivých 

skupin na danou věc jsou různorodé. Dnes můžeme předložit rozbor, na jaké 

skupiny podnikatelů a firem může mít vliv povinné zavedení elektronických 

pokladen do podniků, resp. zavedení centralizovaného/státního systému 

elektronické evidence tržeb. 
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Podniky s frančízou 

Provozovat hotelové řetězce a licencované restaurace pod značkami tuzemských 

pivovarů, aniž by tyto velké podniky byly řízeny bez systému elektronických 

pokladen, je dnes nemožné, a obě tyto nosné skupiny hotelnictví a gastronomie 

využívají již dnes centrální-celopodnikové systémy IT s nejmodernějšími programy 

evidence tržeb a programy manažerského účetnictví. 

 

 

Samostatné gastro provozy 

Vliv povinného zavedení elektronických pokladen s centralizovaným systémem 

evidence tržeb pro menší provozovny můžeme uvést na příkladu podniku - 

moderního stylového restaurantu mimo centrum Prahy, s kapacitou 70 míst, kde 

provozovatel je v pronájmu a celkové tržby činí kolem 700tis.-1mil. Kč/měs. (vč. 

DPH). Restaurace tak generuje denní obrátku 1,57 s kuvérem na hosta 350 Kč, 

součástí propočtu denní obrátky je obsazenost restaurace při podávání poledních 

menu za sníženou cenu. 

  

Velikost takové provozovny může být opravdu různá, využijme tedy alespoň jeden 

ukazatel, kde celková plocha podniku, užitná plocha vč. zázemí, činí 350 m2 a 

nájemné činí 170 Kč/m2/měs., bez DPH a poplatků. 

  

  

Ziskovost 

Čistý zisk provozovatele (NOI-net operating income) s výše uvedenými parametry 

můžeme kvalifikovaně odhadnout na ±20% z celkových obratů, po odvodech a 

odečtu přímých provozních nákladů, nájemného a DPH; provozní náklady zde tvoří: 

i) -32% na výrobní náklad (food cost), ii) -25% celkové mzdové náklady, iii) -10% 

energie. Tento propočet NOI nekalkuluje s návratností  investovaných finančních 

prostředků podnikatele při pořízení a vybavení restaurantu, se splátkami ostatních 

půjček, leasingů a provozních úvěrů, s cenou nákladů za propagaci a marketing, 

avšak i tyto náklady jsou zpravidla součástí finančního řízení těchto podniků. 

  

Uvedené ukazatele by měly prokázat, že nejen u velkých podniků, ale i v případě 

menších nezávislých gastronomických provozoven se nejedná o jednoduchý a levný 

typ podnikání. Náklady na pořízení a vybavení, výdaje při zavedení a udržení 

dobrého podniku se plánují na několik let dopředu. 
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Zvýšit ceny nebo zrušit podnik? 

Podle výše uvedených kapacitních ukazatelů lze provést úvahu, čím se 

provozovatelé těchto menších samostatných provozoven budou zabývat. Jednání 

jednotlivých podnikatelů není možné předjímat podle jednoho takto uvedeného 

příkladu, stejně tak není možné vyměřit zavedení jednotného systému 

centralizované evidence tržeb jen pro jednu malou skupinu podnikatelů 

v gastronomii a hotelnictví. 

  

V dnešním příkladu o  řízení stylového restaurantu ani není potřeba uvažovat, že by 

podnikatelé v minulosti krátili daňové odvody a nepřiznávali tržby, mohou např. 

využívat legálního způsobu pro snížení daňového základu, a s centralizovaným 

systémem elektronických pokladen mohou odvody DPH i dále ovlivňovat, a to 

zejména při legálním uplatnění odpočtu DPH na vstupu (tržby) a výstupu (náklady). 

   

Je však možné, že zavedení centralizovaného systému elektronických pokladen 

uvolní realitní trh v našem oboru, rozšíří se potenciál nových podnikatelských aktivit 

pro velké hráče v obchodu a potravinářství, pro řetězce a společnosti, které se 

orientují na řízení frančízinkových podniků. Centralizovaný kontrolig podniků 

v  oboru bude zpět, někteří podnikatelé odpadnou, nejdříve ale zainvestují do 

pořízení elektronických pokladen. 
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Zajištění kvalifikovaných služeb pro spokojenost našich 

klientů vychází z problematiky řízení hotelového provozu, a z 

praxe v projektovém a ve finančním managementu. 

Pomáháme při řešení otázek z oblasti frančízinku, 

projektového managementu, korporátních financí a investic.  

 

▪  Projektové řízení - poskytované služby pomáhají  

    vlastníkům, investorům a hoteliérům při projektovém  

    řízení a v hotelovém managementu. 

 

▪  Vzdělávací programy - pro odborné školy, vzdělávací  

    instituty a pro zaměstnance v oboru poskytujeme       

    semináře, kurzy nebo  odbornou výuku.  

 

Vzdělávací programy jsou rozděleny do témat podle typu 

úkolu nebo zodpovědnosti, s kterou se může pracovník či 

manažer setkat v souvislosti s podnikovou ekonomikou, 

manažerským účetnictvím, vedením kvality služeb hotelu, 

zavedením hotelového provozu, finančním vedením skupiny 

hotelů, nebo při založení projektového plánu pro ubytovací 

zařízení. 

 

         

Typy projektů: 

  

   Hotely kategorie  

       First Class 

       Mid Price 

       Tourist 

       Garni 

   Frančízinkové hotely 

   Regionální hotely 

   Turistické hotely 

   Wellness hotely  

   Lázeňské resorty 

   Gastro provozy 

   Boutique hotely 

   Ski resorty 

 

HotelsConsult.com 

hotelsconsult.com    

ProHotel Solutions 
Partner in Hotel  
Management Services  

..our expertise comes from experience.. 



 

Asset management 

Benchmarking performance 

Balanced investment strategy  

Basic design supervision 

CAPEX plan, pricing  

Cash-Flow Forecast / 1 property 

Cash-Flow Forecast / hotel portfolio 

Coaching strategy 

Competitive Cluster 

Construction cost engineering  

Control system and pricing policy strategy 

Development strategy 

Due diligence operational and finance 

Environmental site analysis  

E-Promotion and HTML creating  

Equity and debt scenarios for bank  

EU Grants / Structural Funds in Tourism  

Feasibility analysis of construction concept 

Feasibility analysis of the hotel profitability  

Feasibility of investment  

Fee structure analysis for investor 

Floor plan of hotel operational system 

Franchise relationship management  

GOP valuation / 1property 

GOP valuation / hotel portfolio 

GOP valuation for hotel franchisor 

Historical accounting data analysis 

Historical PMS data analysis 

Hospitality business intelligence 

 

 

Hotel contracts negotiation and valuation  

Hotel inspections  

Hotel management depth interviews 

Hotel standards and classification planning  

Hotel start-up  

Innovation management 

Investment consultancy 

Investment credit support / Business Plan 

Investment credit support / ROI 

Hotel Forecast, ROI Valuation 

Investment credit support / Construction 

Budget Appraisal 

Investment credit support / Project 

Concept introduction 

Management contract supervision 

Profitability analysis of Mergers & Acquis.  

Project supervision 

Real estate appraisal  

Risk and sensitivity analysis for investor 

Risk sensitivity analysis processing  

ROI valuation  

Short-term hotel management 

Site and environmental analysis  

Standard operating procedures  

Technical and financial supervising  

Technical, operational Due Diligence 

Tender management services  

Turn-key construction and FF&E pricing 

Turn-key construction pricing 
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Services in A-Z  

   www.hotelsconsult.com    

Táboritská 23/1000, Prague 3 

Czech Republic 

130 00 

E-mail:    info@hotelsconsult.com 

Office:    + 420 603 717 036 

Skype:    ehc.partners 

hotelsconsult.com    

..our expertise comes from experience.. 

ProHotel Solutions 
Partner in Hotel  
Management Services  

http://www.hotelsconsult.com/


         
Partner in Hotel Management 
Services; we come with  
flexible solutions. 
  

•   Asistence při projektovém řízení 

•   Zavedení hotelového provozu 

•   Interim Management 

•   Lektorská činnost 

   www.hotelsconsult.com    

http://www.hotelsconsult.com/

