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Dotazníkové šetření k ERP na Slovensku - únor 2015 

 

Sledujeme odborné názory a vyhodnocujeme podněty k uvažovanému 

zavedení centralizovaného systému (EET) elektronické evidence tržeb pro 

rok 2016 v oboru hotelnictví a gastronomie.  

 

Zavedení nové legislativy pro ERP do naší praxe v ČR může usnadnit model, kterým 

je uplatnění slovenské legislativy, resp. Zákon o ERP (č. 289/2008 Z. z. o používaní 

elektronickej registračnej pokladnice a v znení neskorších predpisov, dátum 

účinnosti: od 01.09.2008), který vydala Národná rada Slovenské republiky.  

Jistě není možné, abychom porovnávali dva odlišné samostatné státy – Slovensko a 

Česko; stále je vládními činiteli v souvislosti s ERP prezentován tzv. chorvatský 

model, také proto, že Česká republika není v eurozóně. Přesto jsme se ptali našich 

respondentů ze Slovenské republiky v souvislosti s používáním ERP za uplynulé 3 

roky. 

 

 

Ako to ide?  

Průzkum provedený HotelsConsult.com se zaměřil na okruhy dotazů, jaký vliv má 

používání ERP v restauračních a ubytovacích provozech; ptali jsme se jednotlivých 

respondentů na jejich zkušenost z pohledu spotřebitele-hosta v příslušných 

zařízeních. Výsledky průzkumu o predikovaných dopadech na budoucí situaci po 

zavedení ERP v gastronomii a hotelnictví nám přinesl počet nezávislých odpovědí, 

kdy naši respondenti odpovídali na dotazy v únoru 2015. 

  

Struktura našich slovenských respondentů zahrnovala přibližně 1000+ účastníků 

dotazníkového šetření z okruhu středního a vyššího managementu, resp. dotazovaní 

odpovídali jako zákazníci stravovacích a ubytovacích provozů ve všech krajích 

Slovenska, a to z firem v oboru stavebnictví, finančních a konzultačních služeb, 

realitních služeb, cestovního ruchu a průvodcovství a projektového inženýrství. 

Počet z oslovených firem zahrnoval souběžně 100% povinných uživatelů ERP. 

  

 

Dotazníkovým šetřením jsme sledovali, jaké dopady může mít zavedení 

ERP ve vazbě na: 

→ zhoršený standard obsluhy při vyúčtování s hostem pomocí účtenky 

vygenerované z ERP s fiskální plombou 

→   zdražení služeb v hotelech a restauracích ve Slovenské republice 
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Pro přehled můžeme uvést tyto zjištěné výsledky: 

  

Vybrané spektrum spotřebitelů - oslovení hosté využívající hostinské a ubytovací 

služby, jsou zlomkem z počtu všech potenciálních spotřebitelů; vybírali jsme takové 

typy klientů, kteří ve svém běžném pracovním i odpočinkovém životním režimu 

mohou nejvíce služby v restauracích a hotelech využívat.  
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Ne, se zhoršeným standardem 
nebo se změnou kvality obsluhy 
jsem se nesetkal – 90,9% 

9,1% 

90,9% 

ANO - potíže u vyúčtování 

NE - zhoršený standard  

POTÍŽE PŘI VYSTAVENÍ ÚČTENEK 
 

→ zhoršený standard obsluhy, potíže hosta při 

vyúčtování pomocí účtenky vygenerované z ERP 
s fiskální plombou 

Zdroj: HotelsConsult.com 

Jako u všech obdobných šetření, která souvisí s nezávislými názory respondentů, je 

vhodné uvést, že získané odpovědi byly subjektivním hodnocením jednotlivých 

respondentů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ano, zaregistroval jsem potíže při 
vystavování účtenek -9,1 % 
 

Zdroj: HotelsConsult.com 

ZMĚNA CEN SLUŽEB A PRODUKTŮ 
 

→ zdražení služeb v hotelech a restauracích  

ve Slovenské republice 
 

Ano, zaregistroval jsem zdražení 
služeb a produktů – 63,6% 
 
 Ne, služby ani produkty se 
nezdražily – 36,4% 
 

Počet z oslovených firem zahrnoval souběžně 100% povinných uživatelů ERP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63,6% 

36,4% 

ANO - zdražení služeb  

NE - služby se nezdražily  

22,1% 

5,9% 

37,0% 

31,9% 

3,1% 

stavebnictví  22,1% 

finanční a konzultační služby  5,9% 

realitní služby  37,0% 

cestovní ruch a průvodcovství  31,9% 

projektové inženýrství  3,1% 

DRUH OBORU OSLOVENÝCH SKUPIN KLIENTŮ 
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Milníky Zákona o ERP, SR 

Studujeme milníky Zákona o ERP a sestavujeme nyní i určité zajímavosti z praxe 

k této záležitosti. Některým dalším údajům, jak vyplývají ze znění textu 

slovenského Zákona o ERP, se budeme věnovat v dalších vydáních našich článků. 

 

 

Neváhejte nám sdělit Váš názor ! 

Uvést v platnost nový zákon, zvláště pokud se týká centralizované kontroly oběhu 

peněz v denním režimu, je náročný proces, a jako takový musí mít jisté 

předpoklady, vize a odhad určitých dopadů – stejně tak, jak to funguje u operativy 

moderní obchodní firmy při řízení manažerských a kontrolních procesů – což 

srovnávání mezi řízením státu a řízením firmy se nově dostalo do politické rétoriky. 

  

Srovnáme-li přesto tuto záležitost k ERP se záležitostí o zavedení 

inovačních procesů ve firmě, tak ve firmě víme, jak propočítat náklady za 

implementaci nových procesů a rovněž před samotným zahájením nových opatření 

víme, z jakých zdrojů budeme propočítané nové náklady financovat, a z jakých 

budoucích zdrojů se nám investované výdaje budou refundovat. Profesionální 

manažer souběžně s tímto rozhodováním logicky hledá užitky, a to i ve formě 

finanční rentability. Ano, teorie a praxe se může lišit; prostě ne vždy je dostačující 

autorizovaná studie proveditelnosti od nadnárodní poradenské společnosti. 

  

I přesto, že si podnikatelé na vlastní náklady pořídí elektronické registrační pokladny 

a na vlastní náklady si zajistí fiskální plomby od státu (resp. Ministerstva financí), 

nelze dnes jednostranně určit, zda se jedná o efektivní řešení - finanční z pohledu 

makroekonomického, nebo o řešení - politické z  hlediska centralizovaného 

dohledu nad jednotlivými podniky. 
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Autor: M.Neumann  

Další články | e-Brožury   Zpět na Web 

http://www.hotelsolutionspartnership.com/
http://hotelsconsult.wixsite.com/1cze-downloads-ht
http://www.hotelsconsult.com/
http://hotelsconsult.wixsite.com/1cze


         

         

         

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/

