
Změny v HotelWin ve verzi 1.7 od 1.5 

Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s nižšími verzemi.  

Výpisy ubytování 

Doplněny o nové výpisy: 
 
1. Čerpaných služeb 

“'Služby-poplatky za období“ a “Služby-popl.za obd.-jen součty“ – výpis čerpaných služeb za zvolené 
období v třídění dle ceníkových čísel čerpaných služeb. První výpis je detailně rozepsaný na jednotlivé 
hosty, druhý obsahuje jen součty za jednotlivé služby. Čerpané služby jsou do výpisu zahrnuty za těchto 
podmínek: 
- Všechny a v celém rozsahu, pokud datum ubytování na kartě hosta celé spadá do zadaného období. 
- V celém rozsahu, pokud datum od-do čerpané služby spadá do zadaného období nebo datum 

fakturace služby spadá do zadaného období. 
- Pokud je čerpaná služba z ceníku ubytování (ubytovací služba) nebo je jednotkou čerpané služby 

“den“ (například parkovné, místní poplatky apod.), pak se do výpisu zahrne jen v počtu dnů, které 
spadají do zadaného období pro výpis - není-li u takové služby evidováno datum do nebo je vyšší 
zadanému pro výpis, počítá se jen do zadaného data pro výpis. 

Z uvedeného vyplývá, že pokud si tuto statistiku přejete mít přesně, pak datum od-do vyplňujte u každé 
služby, nejen za ubytování, aby její čerpání bylo správně zařazeno do zadaného období pro tento výpis. 

  Zadávací parametry: 
- Volba období datem od - do. 
- Volba třídění v rámci jednoho ceníkového čísla čerpané služby dle čísel pokojů nebo příjmení nebo 

zkratky státu a příjmení nebo názvu firmy/skupiny. 
- Volba služeb - poplatků – do výpisu budou vybrány služby volbou ze seznamu: všechny služby nebo 

jen ubytovací služby nebo jen ostatní služby. V případě volby jen ubytovacích služeb nebo jen 
ostatních, se nabídne možnost zadat nebo vybrat z ceníku jen jedno ceníkové číslo, které bude do 
výpisu zahrnuto (jen jedna čerpaná služba buď z ceníku ubytování nebo z ceníku ostatních služeb). 

- Jen firmy/skupiny – do výpisu budou zahrnuty jen čerpané služby, kde na kartách hostů je název 
firmy/slupiny shodný se zde zadaným. 

 
2. Statistika obsazenosti pokojů 

“Obsazenost na 7 dní od data“ – vypisuje celkovou kapacitu, počet pokojů volných, obsazených nebo 
rezervovaných, v opravě (údržbě) a k nim vždy procentuální vyjádření k celkové kapacitě na 7 dní od 
zadaného data pro každý den zvláště. Oproti statistice kapacitního vytížení pracuje tento výpis jen 
s pokoji (nikoliv lůžky). Rezervace ubytování se do výpisu zahrnují jen od aktuálního data. Tj. pro dny 
nižší aktuálnímu nejsou do obsazenosti zahrnuty, pro datum aktuální a vyšší ano. Výpis je vytvářen 
z ubytovacích karet (hostů) dle termínů nástupu a ukončení v hlavičce karty hosta. Pokud není datum 
skutečného ukončení vyplněno, pak dle data dohodnutého ukončení. Poslední den se do statistiky 
nezahrnuje (může být již ubytován další host). 

Zadávací parametry: 
- Volba data od – datum, od kterého bude výpočet na následujících 7 dní proveden. 
- Úroveň podrobnosti na: 

- Celé ubytovací zařízení – jen celkové hodnoty za celé ubytovací zařízení. 
- Jednotlivé budovy – pokud jsou v evidenci pokojů nastaveny budovy, pak bude výpis pro každou 

budovu. Pozn. Pod označením budovy může být i jiné rozlišení ubytovacích kapacit, než vyjadřuje 
uvedený termín. 

- Budovy – podlaží – pokud jsou v evidenci pokojů nastaveny i podlaží, pak bude výpis pro každou 
budovu a podlaží v ní. Pozn. Pod označením podlaží může být i jiné rozlišení ubytovacích kapacit, 
než vyjadřuje uvedený termín. 

- Budovy - podlaží - pokoje – výpis bude proveden po jednotlivých pokojích. 
 
3. Stavy pokojů k datu 

Výpis jednotlivých pokojů k zadanému datu s vyjádřením stavu, ve kterém se nacházejí: 
- “nástup“ – datum začátku (datum od v hlavičce karty hosta) roven zadanému pro výpis 
- “ukončení“ – datum ukončení ubytování (není-li vyplněno, pak datum předpokládaného ukončení) rovno 

zadanému datu pro výpis. 
- “pobyt“ – ubytovaný host k datu zadanému pro výpis 
- “rezervace“ – rezervováno k datu zadanému pro výpis 
- texty ostatních stavů se přebírají z evidence stavů 



Pro všechny stavy ubytování (nástup, ukončení, pobyt, rezervace) se tiskne i datum od - do (datum do je 
datum ukončení ubytování a není-li vyplněno, pak dohodnuté datum ukončení. 
K jednomu pokoji může být i více řádků, podle toho kolik karet hostů je k zadanému datu na toto číslo pokoje 
evidováno. 

Zadávací parametry: 
- Volba data od – datum, ke kterému je stav pokojů vypisován. 

 
4. Úprava výpočtů a výpisů kapacitní vytíženosti 

Při výpočtech kapacitního vytížení se počítají dny dle jednotlivých čerpaných ubytovacích služeb. Vyloučení 
z celkové kapacity se provádí dle karet hostů, na kterých je zaškrtnuto “Vyřadit ostatní lůžka na pokoji“, za 
období ze záhlaví karty hosta – není-li vyplněno datum ukončení ubytování, pak do data dohodnutého konce 
ubytování. Stejně tak i karty na údržbu (opravy). 

Doplněn zadávací parametr: 
“Úroveň podrobnosti na:“ 
- Celé ubytovací zařízení – jen celkové hodnoty za celé ubytovací zařízení. 
- Jednotlivé budovy – pokud jsou v evidenci pokojů nastaveny budovy, pak bude výpis pro každou budovu. 

Pozn. Pod označením budovy může být i jiné rozlišení ubytovacích kapacit, než vyjadřuje uvedený 
termín. 

- Budovy - podlaží – pokud jsou v evidenci pokojů nastaveny i podlaží, pak bude výpis pro každou budovu 
a podlaží v ní. Pozn. Pod označením podlaží může být i jiné rozlišení ubytovacích kapacit, než vyjadřuje 
uvedený termín. 

- Budovy - podlaží - pokoje – výpis bude proveden po jednotlivých pokojích. 

Místní (obecní - lázeňský) poplatek 

V různých obcích jsou různé poplatky a jsou různé podmínky, za kterých se platí, různá výše a popřípadě nejsou 
vůbec. Pokud je má ubytovatel za povinnost je odvádět, je v hotelovém systému HotelWin několik způsobů 
k jejich sledování a výpočtu. 

1. Je-li zapotřebí jej zvlášť ubytovanému účtovat nebo jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí 
uplatnit v různé výši nebo se u některých hostů uplatňují a u jiných ne 

1.1      V nastavení “Ceník služeb“ doplnit službu-poplatek s názvem-označením např. “Místní poplatek“, kde 
je jen zapotřebí dodržet jednotku množství “den“. Pokud je poplatků více nebo v různé výši, lze zapsat 
další. 

1.2      Na kartách hostů tento poplatek zapisovat (výběrem ze seznamu - po stisku tlačítka “přidat jinou 
službu“ v oblasti “Služby“) do čerpaných služeb (účtu hosta) a dbát na počet a datum od - do. 

1.3      Ve výpisech ubytování volit výpis 'Služby-poplatky za období' pro detailní doložení jednotlivých 
vybraných poplatků nebo výpis 'Služby-popl.za obd.-jen součty', kde je uveden jen jejich součet, a pro 
oba výpisy stejně v oblasti "Volba služeb - poplatků" zvolit "Jen ostatní služby" a vybrat z ceníku 
služeb poplatek, který si přejete vypsat za zadané období. 

2. Jinak, pokud je poplatek již zahrnut v ceně 

Pak postačuje ve výpisech zvolit výpis 'Služby-popl.za obd.-jen součty' a v oblasti "Volba služeb - poplatků" 
zvolit "Jen ubytovací služby" za zadané období - na konci výpisu je pak mimo jiné uveden součet 
člověko/dnů ubytování za zvolené období, který stačí vynásobit příslušným místním poplatkem. 


