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TÉMA:  

Využívání slevových 

kupónů v gastronomii  

a hotelnictví  
 



Slevové portály jsou atraktivním a moderním produktem, který využíváme i 

v hotelnictví a gastronomii.   

 

Pomocí elektronických aplikací je virtuální prodej služeb jednoduše dostupný, a 

proto na rychlý rozvoj slevových akcí prezentovaných na internetu reagují i hoteliéři 

a provozovatelé restauračních provozů. Internetový prodej slevových kupónů je 

současným fenoménem a rozšiřuje pro nás způsob propagace podniku. 

 

 

Trh v České republice 

Boom slevových kupónů v České republice začal v roce 2010. Kopie amerického web 

designu od tradičního Groupon.com a systém prodeje byl zpočátku téměř identický. 

Počet slevových portálů se nejprve rychle zvyšoval, jednotlivé servery se od 

původního web designu samozřejmě dnes liší, a na lokálním trhu dochází nyní ke 

snižování počtu těchto internetových firem. Již v roce 2012 zaniklo 50 slevových 

serverů v ČR z původních přibližně 200 aktivních z roku 2010.  

 

V současnosti se počet odhaduje na 70 aktivních slevových portálů, z nichž 10 

největších firem tvoří 85% objemu celého prodeje. Příčinou zániku některých 

portálů byla fůze firem, nebo problémy se špatnou kvalitou prodávaných služeb. 

Systém obchodních podmínek mezi internetovou firmou a dodavatelem je také 

jedním z  aspektů, který napomohl k zániku některých portálů. Celkové obraty 

z prodeje se od roku 2011 navýšily až o 60% a dosahují částku přes 3 mld. Kč. 

Leadrem na trhu je Slevomat.cz s více než 45% z obratu z celkového prodeje za I. 

pololetí 2014 (roční obrat firmy dosahuje 1,0+ mld. Kč), následuje Vykupto.cz 

s 12% z obratu z celkového prodeje, zbývající část slevových portálů z první desítky 

si rozděluje cca 30% obratů.  

 

 

Produkty 

Sleva na značkovou módu tvoří nejvyšší objem nabídek slevových kupónů. 

Nabídky tohoto zboží zahrnují téměř 50% ze všech zlevněných produktů a objem 

z celkového prodeje slevových poukázek je kolem 10%. Naopak prodej zlevněných 

pobytových zájezdů tvoří 10% nabídek na slevových portálech, ale prodej těchto 

slevových kupónů generuje 50% z celkového ročního obratu všech slevových 

kupónů. V gastronomii je trend v prodeji slev odlišný. Slevové poukazy 

v gastronomii před třemi roky přinesly slevovým portálům nejvyšší obraty, dnes 

se jejich prodej snížil na 5% z celkového obratu prodeje slevových kupónů.  
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Počítejte.. 

1. Počítáme-li, že slevový portál realizuje prodej slevového kupónu s 30-40% 

provizí od dodavatele na jednu prodanou slevovou poukázku, tak zejména u 

gastronomie se dostáváme k zajímavému příkladovému výpočtu.  

  

Kalkulace jídel a nápojů nelze paušalizovat, avšak použijme příklad, aby atraktivní a 

dobře prodejný slevový kupon pro restauraci činil slevu 40-55% z původní ceny 

sortimentu. Použijeme-li výpočet čistého výrobního nákladu (food cost) a výpočet 

přímého provozního nákladu (direct cost), potom výše uvedené rozpětí slevy 

neumožňuje podniku zisk z prodeje sortimentu, nebude-li např. hlavní jídlo 

dražší než 250 Kč a např. láhev výběrového vína 0,7l dražší než 650 Kč (vše vč. 

DPH).  

 

Z tohoto příkladu vyplývají jisté souvislosti, a důležitým milníkem je původní cena 

jídel a nápojů v jídelním a nápojovém lístku příslušné provozovny, kde s připočtením 

výše slevy ze slevového portálu se musíme dostat na základní ceníkovou cenu 

příslušného sortimentu v  jídelním lístku. Host si ceny před nákupem kupónu může 

rychle ověřit z webových stránek podniku. Proto velmi atraktivní sleva  v  kupónu 

-55% za hlavní jídlo, následně po vyplacení -30% provize slevovému portálu, je 

pro restauratéra stěží zisková, odečte-li jen přímý výrobní náklad (food cost), 

dosahuje nulovou marži ve slevovém kupónu, a také po odečtu DPH je vlastně 

špičkový pokrm prodáván se ztrátou.  

  

2. Kategorizace restaurací není dnes podle legislativy pro zřizovatele povinná, a tak 

se restauranty od sebe odlišují i například cenou. Je tedy otázkou, pro jakou 

skupinu gastronomických provozů jsou slevové portály výhodné. Pro 

restaurace nižší cenové kategorie jistě nikoliv. Některé restaurace řeší tento 

negativní aspekt mezi cenou slevy, marží a provozním ziskem tak, že pro slevové 

portály sestavují speciální jídla nebo menu, které v jídelním lístku nenajdete. Pro 

výběrové, stylové restauranty je slevový portál jen čistě marketingovým nástrojem; 

několik z mála luxusních restaurantů u nás tento typ propagace nepotřebují a pečují 

o svoji stálou klientelu. Slevové kupóny nejsou určeny pro zahraniční turisty, 

jakožto sezonní zdroj příjmů v cestovním ruchu, a zde platí jiná pravidla prodeje 

například související se smlouvami s cestovními kancelářemi a s provizními prodejci. 

  

3. Zkušený hoteliér je pro slevový portál výhodným klientem. Nejen, že skladbu 

jídel může zařadit do celého pobytového-slevového poukazu, čímž provozní zisk se 

generuje z realizovaného ubytování po odečtení nákladů (room expenses), ale 

současně je prodej několikadenních pobytových poukazů jedním z nejdražších 

produktů v nabídce slevových portálů. Slevové portály nemohou vyhovovat 

provozovnám menšího a lokálního charakteru, protože služby, ač poskytovány ve 

vysoké kvalitě, jsou realizovány s minimálním profitem pro takový podnik.  
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Jak na to? 

Nástrojem směřující ke zvýšení ziskovosti i v průběhu využívání slevových poukázek 

v hotelnictví a gastronomii je – dobře školený personál na prodejní dovednosti. 

Výsledkem může být, že každý host, který přijde se slevovým kuponem, utratí ve 

Vašem podniku +35% za další sortiment nebo služby (extras/ extra revenues), 

které jsou mimo rámec slevové poukázky.  

  

Virtuální prodej hotelových kapacit má svojí tradici dříve, než vznikly internetové 

rezervační portály a slevové servery. Osobní komunikace a péče o hosta je stále 

nejdůležitějším faktorem, hotelové služby nejsou zboží. Typy a skladba našich 

hotelových hostů tvoří image hotelu, stejně toto platí pro restauranty. Je pro úvahu 

v každém jednotlivém managementu, zda hotel či restaurace získává prestiž kvality 

služeb při poskytnutí hotelového/restauračního balíčku se slevou -30/-55%.  

 

Vysoká obsazenost ještě neznamená profitabilitu podniku. Můžeme sami rozhodnout 

o benefitech za propagační službu příslušného slevového portálu, jak ale současně 

jednat se svými stálými klienty o podmínkách slev u např. korporátních a F.I.T. 

smluv? 
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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/

