
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku zvyšování a kvalitu 

poskytovaných služeb v existujícím hotelu na Vysočině v Telči. Jedná se o zařízení, 

jehož úroveň současných poskytovaných služeb je nutné řadou opatření zvýšit. Při 

zpracování jsem vycházela z konkrétních poskytnutých ekonomických, provozních i 

technických údajů realizovaných v rámci současného provozu hotelu. V návrhové části 

pak předkládám řadu opatření, které mohou vést ke zvýšení obsazenosti, i ostatních 

poskytovaných současných služeb.  Jsem si vědoma, že pro jejich realizaci bude nutno 

vytvořit nemalé množství prostředků, jejichž návratnost by však měla přivést celkový 

efekt ve fungování většího povědomí a prosperitě celého hotelu. 

Abstract 

The thesis deals with the issue of enhancing the quality of providing services at a real 

hotel in Telč, the Vysočina Region. The hotel is in need of certain adjustments in 

purpose to improve current services. When processing this thesis I delt with factual 

economic, operating and technical figures connected to the latest economic activity of 

the hotel. In the proposal part I presents series of suggestions that could recondition 

provided services, and therefore, draw attention of more customers. It is indisputable 

that  a considerable amount of money would be  necessary to invest first.  However, the 

returnability should bring overal effect in prosperity of the whole hotel. 
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Úvod 

Spokojený zákazník je nejlepší reklamou a vizitkou poskytovaných hotelových a 

restauračních služeb. V dnešní době je veliká konkurence v tomto oboru a je těžké se na 

tomto trhu prosadit. Proto je důležité, aby provozovatel poskytoval kvalitní a odlišné 

služby než stávající konkurence. Ve své práci se zaměřím na zlepšení a rozšíření 

hotelových služeb tak, aby se zvýšila návštěvnost a spokojenost se službami nejenom 

během turistické sezóny, ale i mimo ni.  

Tato diplomová práce je vypracovaná pro firmu Hotel U Hraběnky s.r.o.. Tento hotel 

vznikl před 8 lety nákladnou a šetrnou rekonstrukcí prostor původního barokního domu 

z 18. století, kdy byly zachovány i nejjemnější detaily šlechtického sídla. Majitelem 

Hotelu U Hraběnky je pan Petr Píza. Ten po ukončené rekonstrukci prostory pronajal 

prvnímu nájemci, který zde podnikal 3 roky. Bohužel neplnil podmínky smlouvy a tak 

si hotel pronajal nájemce druhý, který zde podniká již 5 let. Firma byla zapsána do 

obchodního rejstříku dne 13. ledna 2010. Tato obchodní firma sídlí v Praze 5 – 

Řeporyje, Eichlerova 150/5, ale své služby provozuje na adrese Slavatovská 96 v Telči. 

Její základní kapitál je 200 000,-- Kč a má 3 jednatele a společníky. Předmětem 

podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona, hostinská činnost, zámečnictví a nástrojařství.  

Téma diplomové práce jsem si vybrala pouze z pozice zákazníka a návštěvníka hotelu. 

Je veliká škoda, že je nejvíce využíván jen během turistické sezóny, kdy do Telče 

přijíždějí turisté z celého světa. Někteří navštíví a proběhnou pouze památky, další se 

zastaví ve vybrané restauraci na oběd a jiní se také ubytují a stráví ve městě více dní. 

Zcela jiná situace je mimo turistickou sezónu, kdy už do města skoro žádní turisté 

nezavítají. V tomto období je hotel závislý na místních občanech, kteří zařízení 

navštěvují minimálně. Chtěla bych najít řešení této situace a navrhnout zlepšení 

poskytovaných služeb tak, aby se zvýšila návštěvnost i v zimním období. Pokusím se 

získané teoretické znalosti v této diplomové práci porovnat a využít v praxi . 

Hotel U Hraběnky se nachází v krásném „pohádkovém“ městě Telč, které je zařazeno 

do seznamu kulturního dědictví – UNESCO. Je to město s necelými šestitisíci obyvateli 

a během turistické sezóny sem přijíždějí turisté z celého světa.   Turisté během návštěvy 
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města chtějí vidět všechny zajímavosti, které Telč nabízí. Většinou je to návštěva 

zámku, zámecké zahrady a také krásného, historického náměstí. Po prohlídce města 

mají turisté zájem navštívit nějakou restauraci, kde by se občerstvili a probrali své 

dojmy a zážitky v příjemném prostředí. Toto plně nabízí hotel U Hraběnky. Je to jediný 

4 hvězdičkový hotel v Telči, proto by měl poskytovat kvalitní služby na vysoké úrovni, 

ale tomu se tak mnohdy neděje. Navenek to zde vypadá, že je vše v nejlepším pořádku. 

Hotel je moderní, luxusní a útulný, ale kdo se zajímá o jeho služby podrobněji, zjistí, že 

má spoustu nedostatků. Ty bych ve své práci chtěla popsat a navrhnout opatření k jejich 

nápravě. Některé půjdou odstranit jednoduše, ale jiné budou vyžadovat složitější řešení 

a budou finančně náročné. 

Hotel U Hraběnky se nachází v těsné blízkosti historického centra Telče, okna 

zasedacího sálu jsou orientována do zámecké zahrady. To podtrhuje jeho romantické 

umístění. Je to jediný 4 hvězdičkový hotel v tomto městě to znamená, že dle asociace 

hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) spadá do ubytovací třídy First Class.  

Hotel má kapacitu 17 pokojů ( 38 lůžek). Jedná se o jedenáct dvoulůžkových pokojů, tři 

třílůžkové, jeden jednolůžkový, jeden čtyřlůžkový a jeden nadstandardní dvoulůžkový 

pokoj s vířivou vanou pro dva. Pouze jeden z dvoulůžkových pokojů je upraven jako 

bezbariérový “handicap room”. Všechny pokoje jsou rozmístěné kolem centrálního 

nádvoří, mají podlahy s keramickými dlaždicemi a vysoké stropy s dřevěnými trámy. 

Ve všech pokojích je k dispozici bezplatné Wi-Fi, satelitní TV a minibar.  

Součástí hotelu je stylová restaurace navržená v duchu šlechtických hodových síní, jejíž 

dominantou je funkční otevřený krb. Luxusní restaurace má kapacitu 55 míst a nabízí 

typickou českou kuchyni, minutkové speciality moderní kuchyně - rybí, zvěřinové, 

denní menu, vegetariánské pokrmy, ale i pokrmy zdravé výživy. Nabídka nápojů je také 

široká. Od kávy, nealkoholických nápojů, až po likéry a míchané nápoje. Dále je 

k dispozici salónek s kapacitou 15 ti míst, který  ovšem není bezbariérový. V letních 

měsících je možnost využít moderní terasy s kapacitou 50 míst. Pro pořádání večírků, 

svateb, rodinných oslav a různých setkání je k dispozici moderní aula s 80 ti místy, 

vlastním barem a výhledem do zámecké zahrady. 
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Součástí areálu hotelu jsou také doplňkové služby. Ve sklepních prostorách se nacházejí 

2 moderní bowlingové dráhy s automatickými stroji. Dále hotel nabízí malé wellnes se 

saunou a vířivkou. 

K 1.1.2015 hotel zaměstnává 9 zaměstnanců na pracovní smlouvu a 3 učně. V čele 

organizační struktury Hotelu U Hraběnky stojí majitel. Ten má pod sebou ředitele 

hotelu. správce, který se stará o bezchybný chod budovy, dále vedoucího hotelu a 

vedoucího restaurace. Hotelová část má svého recepčního a úklidovou sílu, která 

pracuje i v restauraci. Restaurační úsek má dva kuchaře a dva číšníky. Hotelová - 

ubytovací část se skládá ze dvou částí. Část příjmu tu tvoří front office (recepce) a 

lůžková část housekeeping (úsek hotelových pokojů).  Vedoucí restaurační části food a 

beverage (stravovací úsek) zodpovídá za chod kuchyně, restaurace, barů a v letních 

měsících i venkovní zahrádky. Organizační struktura je uvedena v příloze č. 1. 

Prvním nedostatkem je samotná restaurace. Jídelníček je sestaven tak, že na první 

pohled zaujme a určitě si každý vybere ať již z denní nabídky, nebo z jídel na 

objednávku. Jenom trochu déle bude čekat, než mu jídlo donesou a to již je zákazník 

netrpělivý. Vyučený kuchař, by se určitě uměl v kuchyni jinak otáčet a také servírky 

umí jídlo jinak roznášet. Většinou jsou to studenti na brigádě, kteří zde pracují. 

Nedostatkem tedy je nekvalifikovaný personál. Sehnat vyučeného kuchaře je podle slov 

manažera hotelu nadlidský výkon. 

Dalším nedostatkem je malá propagace hotelu, nedostatečný marketing. Hotel leží 

v blízkosti náměstí, ale na náměstí žádnou upoutávku na návštěvu tohoto hotelu 

nenajdete, proto si někteří turisté vyberou k občerstvení nějakou restauraci přímo na 

náměstí, která zdaleka není tak moderní a útulná. Příležitostí je poloha hotelu nejen 

v blízkosti historického centra, ale i vedle centrálního parkoviště, což je velká příležitost 

na reklamu. Do Telče přijíždí spousta zájezdů. Autobusy parkují na centrálním 

parkovišti a na náměstí vede cesta kolem hotelu U Hraběnky. Zde by měla být nějaká 

upoutávka na návštěvu restaurace, která by turisty na první pohled zaujala a nalákala po 

prohlídce města na posezení. 

Největším nedostatkem hotelu je přílišná hlučnost, která obtěžuje hotelové hosty. Na 

pokojích nemají své soukromí a slyší, co se děje ve vedlejším apartmá. Nejhorší 

podmínky mají pokoje, které jsou umístěny nad bowlingovou dráhou. Zde opravdu 
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ubytovaní hosté nemají klid. V těchto pokojích se ubytovává až při plném obsazenosti 

hotelu. Hotelové pokoje se nachází v podkroví a zde je dalším problémem teplota 

v pokojích. V letních měsících je zde přílišné vedro a to se hostům nelíbí. Management 

hotelu by měl naplánovat nákup klimatizace a nainstalovat ji do pokojů. To by celou 

nepříjemnou situaci vyřešilo ku spokojenosti zákazníků. 

Hotel nabízí pouze klasické služby, jak stravovací, tak ubytovací, které poskytuje i 

konkurence ve městě a v okolí. Tyto služby by bylo třeba rozšířit, zkvalitnit a zapojit 

také marketing, aby se hotel více zviditelnil. Ve sklepních prostorách jsou vybudovány 

2 bowlingové dráhy s barem a posezením. Tyto služby by bylo možné rozšířit o další 

sportovní využití např. fit centrum. To by ale vyžadovalo nějaké stavební úpravy a bylo 

by to časově náročnější. Mnohem rychlejší by bylo zavedení nové služby hlídání dětí 

hotelových hostů, ale i hostů restaurace. Rodiče by mohli své děti předat do dětského 

koutku a sami by mohli navštívit wellness nebo třeba bowling. Hlídání dětí by mohlo 

pokračovat i na pokoji v době, kdy by rodiče využili nabídky koncertů nebo divadelních 

představení pořádaných v hotelu. Vybudování dětského koutku by nebylo tak časově 

náročné a nákladné. V dnešní době již je nabídka dětských sestav do interiéru 

k zakoupení na internetu. Prostor by samozřejmě musel být nekuřácký. Manažer hotelu 

by zaměstnal kvalifikovanou sílu, která by měla v náplni práce hlídání dětí hotelových 

hostů.  

Samozřejmě největším problémem v podnikání je rostoucí konkurence. V oboru 

cestovního ruchu, hotelnictví a pohostinství existuje veliká konkurence a neustále se 

otvírají nové hotely a restaurace. Hotel U Hraběnky je zatím jediný čtyřhvězdičkový 

hotel v Telči a okolí. Nejvíce by mohl fungující hotel ovlivnit nově vybudovaný nebo 

zrekonstruovaný podnik, který by měl také čtyři hvězdičky a poskytoval by nové, 

moderní a neokoukané služby. Je důležité pořád sledovat a mapovat konkurenční síly a 

okamžitě reagovat na hrozící konkurenty na trhu. V Telči se již dva roky plánuje 

přestavba areálu bývalého školního statku. Projekt se nazývá Panský dvůr. Rekonstrukcí 

stávajících budov má vzniknout nový čtyřhvězdičkový hotel s velkou kapacitou a 

bezbariérovým přístupem. Dále zde má být kongresové centrum, wellness i s plaveckým 

bazénem a fitness centrem. 
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1 Definování problému a cíle diplomové práce 

Hotel U Hraběnky se mimo turistickou sezónu potýká s malou obsazeností hotelu, ale i 

slabou návštěvností restaurace. Tento problém nastává každý rok na konci turistické 

sezóny a přetrvává přes celou zimní sezónu. Největší strukturu návštěvníků tvoří turisté 

a to zejména zahraniční. Tomuto segmentu je přizpůsobena také nabídka služeb hotelu a  

restaurace. V nabídce je třeba se zaměřit i na jiný okruh zákazníků, rozšířit nabízené 

služby a tím oslovit nový tržní segment, který by zvýšil návštěvnost i mimo turistickou 

sezónu. 

Diplomová práce má za cíl vytvořit a navrhnout taková opatření, která by podstatným 

způsobem zlepšila nabídku svých služeb, upevnila svoji pozici ve městě i v okolním 

mikroregionu, ale hlavně aby zvýšila návštěvnost hotelu mimo turistickou sezónu. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Služby 

V této části jsou charakterizovány služby, popis jejich vlastností a dále dělení služeb 

v cestovním ruchu. Důraz je také kladen na rozbor prvků marketingového mixu  a to 8 P 

– product,  price, place, promotion, people, partnership, packaging a programming 

promítnutých do hotelových služeb.  Pro spokojenost a získání loajálnosti zákazníků je 

nejdůležitější  udržet a zvyšovat kvalitu poskytovaných hotelových služeb.  

2.1.1 Hotelové služby a jejich charakteristika 

Ubytovací a gastronomické hotelové služby jsou službami uspokojující osobní potřeby 

a jsou tedy službami osobními. Poskytují je lidé pro lidi. Službami usnadňujeme lidem 

řešení jejich každodenních potřeb. Služba se staví na přínosu pro zákazníka. Skvělá 

služba je skvělá proto, že prostě funguje. (6) 

 Pojem služba může představovat mnoho činností.  Nelze proto popsat vše, co od ní 

hosté očekávají např. zdvořilost, bezproblémové postupy, čistota a hygiena, pohodlí, 

klid a mnohem více. (11) 

Největším úspěchem podnikání v hotelových a restauračních službách je spokojený 

zákazník. Služba se staví na přínosu pro zákazníka. Lidé očekávají, že jim služba za 

jejich peníze a čas něco atraktivního přinese a poskytne. Takže je vždy na prvním místě 

přínos. (6) 

2.1.2 Vlastnosti služeb 

Všechny služby bez ohledu na to, čeho se týkají, sdílejí čtyři vlastnosti: 

Nehmotnost  

Jsou to služby nehmatatelné a je to nejtypičtější vlastností pro službu.  Zákazník ji 

nemůže fyzicky  zhodnotit, ani se ji nemůže ohodnotit smysly např. dotknout, ochutnat, 

cítit, očichat apod. Zákazník se musí spokojit s názory jiných. Poskytovatelé se musí 

snažit, aby tyto důkazy byly spotřebitelům snadno dostupné – propagační materiály, 

hodnocení zákazníků, personálu apod. 
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Neoddělitelnost 

Vyjadřuje nemožnost oddělit produkci služby od její spotřeby. Službu nelze oddělit od 

prodávajícího a od místa, kde jsou poskytovány. Osobní kontakt s cílovým zákazníkem 

je jejich výhodou.  

Proměnlivost (variabilita) 

Je vlastností služeb, které jsou proměnlivé a není snadné při každé příležitosti její 

spotřeby provést službu úplně stejně. Nejvíce záleží na zákazníkovi, jeho náladě, 

znalostech, zkušenostech a také na práci personálu apod.  

Pomíjivost 

Služby jsou nehmotné a proto také nejdou skladovat. To znamená, že pokud se 

nespotřebují, nelze je již použít a zanikají. Jedná se například o neobsazený hotelový 

pokoj. Zde dochází ke ztrátě zisku. 

Obrázek 1: Kontinuum čtyř vlastností služeb 
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Neexistence vlastnictví 

Zákazník získá při zakoupení služby pouze přístup k nějaké činnosti nebo k různému 

zařízení. Na konci celého obchodu ale nezískal nic nového do svého vlastnictví. 

Většinou dochází k produkci uspokojení než nějaké hmotné věci. (8) 

Vlastnosti služeb cestovního ruchu 

Specifické vlastnosti mají i služby cestovního ruchu, které se vážou k jejich poskytování 

a koupi. Jsou to především: 

 Důraz na propagaci 

 Emocionální a iracionální faktory při koupi služeb (např. móda, prestiž, 

následování vzoru) 

 Zvyšující se nároky na jedinečnost (např. luxus) 

 Image 

 Větší potřeba kvalitních podpůrných materiálů  

 Při porovnávání konkurenčních nabídek je zaznamenán zvýšený nárůst 

informačních technologií, což motivuje poskytovatele k tvorbě nových aktivit 

podpory prodeje (virtuální prohlídky hotelu, audiovizuální programy apod.) 

Je třeba si uvědomit, že se hosté přicházející do hotelu, na tomto místě chtějí cítit 

příjemně. Úroveň služeb hodnotí přísněji než ve svém domově. Také představy hostů, 

požadovaný standard či určitá očekávání mají vliv na nehmatatelnost služeb. (9) 

2.1.3 Služby cestovního ruchu a jejich dělení 

Základní služby cestovního ruchu tvoří ubytování, stravování, dopravní služby, které 

jsou zároveň službami placenými. Do placených služeb doplňkových 

(komplementárních) řadíme například služby směnárenské, prodej časopisů, 

upomínkových předmětů, vybraných druhů zboží, hygienických předmětů, sportovní 

služby, praní a žehlení, rezervace vstupenek a jízdenek apod. Do doplňkových 

neplacených služeb patří buzení hostů, welcome drink, poskytování informací, zajištění 

taxislužby apod. (14) 
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2.1.4 Ubytovací zařízení a jejich klasifikace 

V České republice pracuje na podpoře systému oficiální jednotné klasifikace 

ubytovacích zařízení již několik let AHR ČR (Asociace hotelů a restaurací České 

republiky) se svou evropskou zastupující organizací HOTREC (Hotels, Restaurants and 

Cafés in Europe) . Tento systém klasifikace je u nás založen na dobrovolné vůli od roku 

2004.  

Začátkem roku 2010 vznikla první společná klasifikace HOTELSTARS UNION. Unii 

založily hotelové asociace zemí EU – Německa, Rakouska, Švédska, Švýcarska, 

Nizozemí a Maďarska. Odstartovala se tak nová etapa spolupráce mezi asociacemi 

evropských zemí v oboru hotelnictví a gastronomie. Daly si za cíl sjednotit klasifikaci 

hotelových služeb pomocí jednotné metodiky a vzájemné podpory v oblasti marketingu 

při propagaci certifikovaných zařízení. V současnosti se tato klasifikace používá již v 15 

zemích a dalších 6 evropských zemí má zájem se do unie přidat. (22) 

Ubytovací zařízení, která splňují v rámci jednotlivých tříd klasifikace povinná kritéria a 

minimální počet nepovinných kritérií, mohou získat kromě označení „hvězdičkami“ i  

označení „Superior“. (11) 

Přehled informací důležitých při výběru cílového hotelu a pomocí něhož můžeme zjistit, 

co nám daná kategorie a třída ubytovacího zařízení garantuje jako spotřebiteli nám 

poskytuje spolehlivý nadnárodní systém hotelových hvězdiček. Třídy ubytovacích 

zařízení se rozdělují na Tourist (*), Economy (**), Standard (***), First Class (****) a 

Luxury (*****). (11 ) 

Popis hotelových hvězdiček 

* Každodenní úklid pokoje, sprcha na pokoji, možnost uložení cenností, snídaňová 

nabídka, služby recepce k dispozici, nabídka nápojů v hotelu, barevná TV na pokoji. 

** Každodenní úklid pokoje, každodenní výměna ručníků na požádání, barevná TV na 

pokoji, světlo na čtení vedle lůžka, nabídka hygienických předmětů, akceptování 

platebních karet, snídaně formou bufetu nebo odpovídající snídaňový lístek, možnost 

uložení cenností. 
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*** Místa k sezení v prostoru recepce, pomoc se zavazadly, barevná TV, telefon v 

pokoji, vysoušeč vlasů, zrcadlo na výšku postavy, pomůcky na čištění obuvi, služba 

prádelny a žehlení, recepce otevřena 14 hodin, personál hovořící dvěma jazyky, 

centrální trezor, přehledný systém vyřizování stížností, restaurace otevřená alespoň 5 

dnů v týdnu. 

**** čalouněné křeslo/pohovka se stolkem, kosmetické produkty, osušky, přístup na 

internet, recepce otevřená 18 hodin, dostupná telefonicky 24 hodin, hotelová hala 

s místy k sezení a nápojovým servisem, hotelový bar, snídaňový bufet nebo snídaňový 

jídelní lístek prostřednictvím Room Service, minibar nebo nápoje 24 hodin denně 

prostřednictvím Room Servise, restaurace s „á la carte“ nabídkou otevřená alespoň 6 

dnů v týdnu, zjišťování a vyhodnocování připomínek hostů. 

***** internet – PC na pokoji, trezor v pokoji, služba žehlení, produkty osobní péče 

v lahvičkách, župan na pokoji, recepce otevřená 24 hodin, vícejazyčný personál, 

prostorná hala recepce s místy k sezení a nápojovým servisem, hotelový bar, osobní 

uvítání každého hosta, minibar a nabídka pokrmů a nápojů prostřednictvím Room 

Service 24 hodin denně, restaurace s „á la carte“ nabídkou otevřená alespoň 7 dnů 

v týdnu, kontroly mystery guest. (11) 

Kategorie ubytovacích zařízení 

Hotel jedná se o ubytovací zařízení pro hosty s nejméně 10 pokoji, které jsou zařízené 

pro přechodné ubytování a služby s tím spojené (zejména stravovací). Dělí se do pěti 

tříd. Hotel garni specializuje se na samotné ubytování  a stravování je zde pouze 

omezené, zpravidla nabízí pouze snídaně  a nebo drobné občerstvení. Může mít 

maximálně 4 hvězdičky. Člení se do čtyř tříd. 

Motel je hotel, který nabízí pouze krátkodobé ubytování a služby pro motoristy 

(restaurace, bufet, čerpací stanice apod.). Člení se do čtyř tříd. 

Pension je ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem 

společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými s 

hotelem. Člení se do čtyř tříd. 



20 

 

Ostatní ubytovací zařízení : 

       Kemp 

 Chatová osada 

 Turistická ubytovna 

 Botel. (21)  

 

2.2 Marketing služeb hotelu 

K úspěchu každého hotelu vede cesta poznat potřeby a požadavky hostů a následně je 

splnit. „Marketing znamená zjistit, co host chce, po čem touží a prodat mu to se ziskem. 

Znamená nabízet správný produkt  na správném místě, ve správném čase, správným 

způsobem a za hostem akceptovanou cenu“. (9,str. 17 ) 

Definici marketingu cestovního ruchu výstižně ve své knize popisuje A.M. Morisson – 

„plynulý proces plánování, zkoumání, naplňování, kontroly a vyhodnocování činností 

potřebných k zajištění jak zákazníkových potřeb a požadavků, tak i cílů organizace. 

K dosažení největší účinnosti vyžaduje marketing úsilí každého jednotlivce a jeho 

účinnost se dále může zvýšit či snížit činností dalších komplementárních organizací.“ 

(14, str. 17) 

Termín marketing znamená v překladu „jít na trh“. Přání hostů jsou přitom ve středu 

všech úvah a aktivit. Jestliže chce podnikatel řídit svůj podnik směrem na trh, musí si 

nejdříve sestavit marketingový koncept. Ten se ptá se na přání svých hostů a sleduje 

svou konkurenci průzkumem trhu/ analýzou trhu. Určuje marketingové cíle, kterých 

chce dosáhnout. Vyvíjí domněnky, předpoklady, jakým způsobem má být těchto 

marketingových cílů dosaženo (marketingové strategie). Plánuje, kterých prostředků má 

být použito jako nástrojů marketingu a jaká opatření je nutno zvolit v marketingovém 

plánu. (13) 

Marketing nám pomáhá ve včasném zachycení změn na trhu, změn v požadavcích a 

potřebách zákazníků, v cenách, u konkurence, v podmínkách prodeje. Díky jeho pomoci 

můžeme předcházet překvapení, která číhají na trhu služeb a můžeme se na ně včas 

připravit.  
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Další důležitou rolí pro marketing ubytovacích služeb je umístění hotelu. Podle něho lze 

odhadovat pravděpodobný objem služeb a cílové trhy. Poloha umístění ubytovacího 

zařízení může být v centru města nebo na předměstí, dále na vesnici, v horských 

oblastech a na pobřeží moře atd. Atraktivní umístění v centru historického města může 

vést k vyšším cenám za poskytované služby. Dále má vliv na větší poptávku během 

dne, týdne nebo roku. Například hotel v centru města bude více vytížený v pracovních 

dnech a méně o víkendech  a zde bude mít marketing za cíl zvýšit poptávku po službách 

o víkendech a naproti tomu přímořský hotel bude více obsazený v letním období a 

v zimním nebude navštěvován. (8) 

2.2.1 Marketingová koncepce hotelu  

Marketingovou koncepcí hotelu je myšlen postup, díky kterému je management hotelu 

schopen definovat potencionální hosty a vlastní nabídku, příležitosti a ohrožení na trhu. 

Směřováním k úspěchu je zapojení potenciálních hostů k využití poskytovaných služeb. 

Potenciální hosté jsou nároční, na jedné straně je široká konkurence s komplementární 

nabídkou a na druhé straně jsou možnosti hotelu, tyto činnosti hotelu je třeba 

koordinovat na trhu cestovního ruchu. Tato koncepce se musí zpracovat, akceptovat a 

následně aplikovat do vlastního prostředí. To je předpokladem úspěšnosti hotelu na trhu 

cestovního ruchu. 

Definování marketingových cílů je základem tvorby této koncepce. Vychází z poslání 

hotelu a řídí se jim zaměstnanci hotelu. Specifické cíle, které se vztahují k postavení 

hotelu na trhu jsou dále rozebírány a posuzují se také rentability, finanční a sociální cíle, 

prestiž a postavení hotelu ve společenském životě.  

Ke splnění stanovených marketingových cílů se musí provést analýza, objektivně  

vyhodnotit současné postavení hotelu, makroekonomické faktory, konkurence a 

potenciální hosty. Ty můžeme rozdělit do homogenních skupin – segmentů, jež mají 

podobné požadavky a potřeby, úroveň spotřeby, očekávání od hotelu a lze také oslovit 

pomocí společných komunikačních médií. 

Management hotelu musí vypracovat v rámci realizace marketingové strategie 

marketingový plán, marketingový mix vytvořený pro vybranou skupinu a určit způsob 

kontroly plnění stanovené strategie.  
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Model procesu marketingového plánování ukazuje obrázek 1. Schéma obsahuje kroky 

potřebné pro dokončení marketingového plánu. 

Obrázek 2: Proces marketingového plánování 

 

Pramen: McDonald (1989) (8) 

2.2.2 Ubytovací služby a jejich trh 

Rozdílné tržní skupiny mají i rozdílné potřeby, které určuje druh zařízení, jež jim je 

třeba poskytnout. Jednolůžkové pokoje využívají lidé na pracovních cestách. Bývají 

vybavené psacími stoly s možností použít počítač i fax. Skupina rodiny s dětmi vyžadují 

dva pokoje s dvoulůžky s nabídkou polopenze nebo plné penze. 

Pro úspěšné fungování hotelu je třeba získat všechny skupiny zákazníků, ty zajistí plnou 

obsazenost pokojů během celého týdne i roku. Během pracovního týdne jsou v popředí 

obchodní cesty a konference a o víkendech přijíždějí rodiny a různé zájezdy ať již 

tuzemské nebo zahraniční.  

Zaměření trhu je rozdílné i během celého roku. Návštěvnost ovlivňuje také roční 

období, v zimě jezdí do horských hotelů lyžaři a v létě vyznavači pěší turistiky. Trh 

služeb je také závislý na ekonomické a hospodářské situaci země.  

K nabídce ubytovacích služeb patří i provozování stravovacích služeb. Provozovatelům 

ubytovacích služeb přináší tržby za stravovací služby nemalý podíl na jejich 

příjmech.(8) 
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2.2.3 Hotelové služby a marketingový mix 

 Jedním z důležitých nástrojů pro vedení pracovníků marketingu je v oblasti služeb 

marketingový mix. Můžeme ho považovat za kombinace marketingových nástrojů, 

které jsou třeba k dosažení stanovených cílů. Je třeba marketingový rozpočet rozdělit 

mezi jednotlivé části, o tom musí rozhodnout vedení hotelu. Marketingový mix služeb 

zahrnuje produkt, cenu, distribuci, lidi, komunikaci s hosty, nabídku balíčku služeb, 

spolupráci a programovou specifikaci služeb. (3) 

Výrobek, služba (Product) 

Produktem pro hotel je poskytovaná služba, kterou hotel nabízí. Host pro své 

uspokojení potřebuje různé druhy služeb – ubytovací, stravovací, doplňkové a ostatní 

služby. Hlavním úkolem hotelu je nabízet dostatek kvalitních služeb. (3) 

Obrázek 3: Vhodný obchodní mix 

 

Zdroj: (2, str. 251) 

Cena ( Price) 

Za poskytované služby má hotel nárok inkasovat odměnu, která musí minimálně pokrýt 

vynaložené náklady spojené s poskytováním služby a ještě dosáhnout odpovídajícího 

zisku. Kvalita služeb je hostem ohodnocena finančně a výše ceny je závislá na míře jeho 

spokojenosti. (3) 

Cenová politika (tvorba cen) ubytovacích služeb je ovlivňována řadou interních a 

externích faktorů, mezi ně patří ekonomické a obchodní podmínky, firemní kultura, 

poloha hotelu,  úroveň nabízených služeb, roční období, nabídka konkurence apod. 
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Cestou k dosažení naplnění marketingových cílů je také dočasné snížení cen – slevy, 

které jsou poskytovány z různých důvodů například: 

- Sezónní slevy 

- Slevy pro věrné, pravidelné zákazníky 

- Zaujmout zákazníky zvýhodněnou nabídkou v období nižší poptávky 

- Přilákat zákazníky na hromadné akce, např. semináře, koncerty apod. 

Rozšířené jsou také slevy na poslední chvíli. To znamená, že večer vystaví nabídku 

služby za zvýhodněnou cenu na druhý den. Hotel touto slevou získá aspoň nějakého 

zákazníka. Je to lepší, než mít prázdné pokoje. Host si zde ještě může zakoupit jiné 

služby jako např. restaurační a doplňkové – bowling, hotelový bar, wellness  apod. (8) 

Distribuce (Place) 

Nabídka hotelu musí být nějakým způsobem prezentována na veřejnosti potencionálním 

zákazníkům. Důležitá je zde volba distribuční cesty, ty mohou být jak přímé, tak 

nepřímé. Hotel si hledá zákazníky sám, nebo si zjedná zprostředkovatele (cestovní 

kanceláře, agentury apod.). ( 3) 

Lidé (People) 

V oblasti služeb cestovního ruchu je velmi důležitý lidský faktor. Zaměstnanci, kteří 

služby poskytují stojí na jedné straně a na druhé straně jsou hosté, kteří tyto 

poskytované služby spotřebovávají. Proto manager hotelu musí pečlivě  pracovníky 

vybírat, dále je motivovat, školit a trénovat jejich dovednosti a schopnosti nejen 

komunikační, ale i chování v krizových situacích a v odolnosti vůči stresu. Důležitou 

roli zde hraje i dosažená kvalifikace pracovníků. Na vztahu zaměstnanců k hostům 

závisí i celková spokojenost s poskytovanými službami. (3) 

Komunikace (Promotion) 

Nástroje marketingového komunikačního mixu používané k propagaci hotelu. 

Podpora prodeje – usiluje o  dosažení dobrého kontaktu mezi hotelem a hostem pomocí 

veškerých dostupných prostředků a podmínek při kterých se uskutečňují obchodní 

kontakty. Zahrnuje různé nástroje a stimulační prostředky: věrnostní programy, 
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vouchery a různé kupony, zvýhodněné služby navíc (uvítací welcome drink apod.), 

soutěže, slevy, audiovizuální programy, výstavy a veletrhy atd. (3,9) 

Reklama – oslovuje široké spektrum potenciálních zákazníků s nabídkou poskytovaných 

služeb hotelu a přesvědčuje oslovené o naší jedinečnosti a výjimečnosti. Známe různé 

dělení reklam např. na vnější a vnitřní, která je rozšířena o reklamu ústní. Pro šíření 

reklamního sdělení se používají různé prostředky např. mluvené slovo je  propagováno 

v reklamních médiích, jako jsou televize, rozhlas, internet, zde se mohou také 

prezentovat obrázky a znaky. Dále se používá psané slovo např. inzeráty, plakáty, 

letáky, časopisy, noviny. V dnešní době je také rozšířená reklama tzv. doplňky. Jedná se 

o potištěné reklamní předměty např. propisky, sprchový gel apod. Tyto druhy reklam se 

také často kombinují. (9,13,3) 

Public relations – jde o zvláštní formu reklamy, která působí na veřejné mínění, buduje 

a udržuje porozumění a důvěru ve vztahu mezi hotelem a veřejností. Zaměřuje se na 

vytvoření dobrého jména hotelu, na jeho image tak, aby přispěla k ekonomické výhodě 

hotelu. Tato reklama prezentuje gastronomický podnik otevřeně, zdůrazňuje jeho služby 

a poctivě informuje tisk a usiluje o dobré firemní prostředí např. tiskové zprávy, webové 

stránky, rozhovory, tiskové konference, firemní časopisy, vývěsky apod. (9,8) 

Interní reklama – jde o reklamu v místě podnikání. Propagace je uskutečňovaná přímo 

uvnitř hotelu např. jídelní a nápojové lístky, průvodci, prospekty, hotelové noviny, 

dárkové certifikáty, hotelové mapy apod. (9) 

Reklama je pro zviditelnění hotelu velice důležitá, ale většina jich má na propagaci 

minimální množství finančních prostředků. Tyto omezené prostředky postačí pouze na 

propagaci v jednoduchých brožurách nebo letáčcích. (8) 

Spolupráce (Partnership)  

spolupráce na trhu hotelových služeb má velký význam, kdy více společností ve 

stejném oboru (např. hotelové řetězce) mohou vzájemnou kooperací snižovat náklady a 

tím si zajistit a urychlit finanční rovnováhu a návratnost investic. (3) 
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Balení a značka (Packaging)  

 pomáhá při rozhodování zákazníka, je hmotné povahy a to slouží při výběru, který 

produkt nebo službu koupit. U hotelových služeb balení zahrnuje používání obchodní 

značky, nebo vlastního loga. Poskytuje atraktivní prostředí v provozních místnostech a 

dále atraktivní nabídkové materiály. Pomocí cestovních kanceláří dochází k prodeji 

produktu jako součásti balíčků služeb. (8) 

Programové služby (Programming)  

Souvisí s nabízenými balíčky služeb. Programová specifikace služeb pomáhá zviditelnit 

a vytvořit větší zájem o specifické balíčky služeb poskytované mimo sezónu a jeho 

úkolem je zvýšení prodeje balíčků služeb cílovému zákazníkovi. (3) 

Marketingový mix optimálně vypracovaný je kombinace marketingových nástrojů, díky 

kterým se dojde k určitému cíli – nejlepšímu cíli např. nabídka víkendového pobytu 

s balíčkem wellness služeb nebo týden akcí.  Význam jednotlivých nástrojů 

marketingového mixu závisí na druhu organizace, na službě a na chování hostů. 

Významnou roli u některých produktů hraje cena, ale u jiných má zase podřadnou roli 

např. věci každodenní potřeby nebo luxusní zboží. (13) 

2.2.4 Kvalita hotelových služeb 

Slovo kvalita neznamená jenom úroveň poskytovaných služeb, ale klientem je 

posuzována již od začátku řetězce klient – produkt. Na kvalitě poskytnutých služeb 

závisí i spokojenost zákazníka, pokud není v očekávané kvalitě, tak dochází k jeho 

ztrátě a ke ztrátě dalších, kterým se o nedostatcích zmíní. (18) 

Na zvyšování jakosti má vliv celosvětový tlak, u kterého nejde jenom o hmotné 

výrobky, ale směřuje také na oblast poskytování služeb. Přístup založený na spotřebiteli 

je nejvýznamnějším faktorem pro řízení a měření kvality. Hodnotí kvalitu služeb podle 

spokojenosti spotřebitele, která je stanovena rozdílem mezi očekávanou kvalitou a 

skutečně dodanou kvalitou úrovně služeb. Posouzení kvality poskytovaných služeb je 

subjektivní, protože každý spotřebitel má individuální potřeby a očekávání a ty se 

mohou měnit. Úroveň služeb se měří rozmanitými faktory. (Marketingové noviny) 
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Kritéria ovlivňující kvalitu služeb jsou: 

Ochota – je schopnost vyhovět a pomáhat zákazníkům. Dalším kritériem je spolehlivost, 

u které je důležité vykonat službu bezchybně a spolehlivě. Jistota, zdvořilost a znalosti 

zaměstnanců, které musí vzbuzovat důvěru u zákazníků. Hmotné prvky představují 

vzhled budov, zařízení a zaměstnanců apod. 

Systémy kvality 

Systémy řízení kvality jsou specifické pro výrobní průmysl, ale mohou se uplatnit i 

v odvětví služeb. U nás není zatím zaveden specifický systém řízení kvality služeb 

v hotelnictví. Kvalitu však ovlivňují normy kontroly řízení kvality, záruky kvality, 

totální kontrola kvality a total quality management (TQM). Dále je to bezpečnost a 

zdraví a povinný systém, který je dán legislativou, který řeší bezpečnost a nezávadnost 

produktu v sektoru gastronomie a cateriingu – HACCP. Jedná se o mezní hodnoty 

zjišťování kritických bodů a jejich kontrola v procesech, kde je nebezpečí narušení 

zdravotní nezávadnosti potravin. (8, Analýza systémů..) 

Benchmarking patří mezi populární metodu srovnávání s přímými konkurenty ve 

stejném průmyslovém odvětví. Jde o měření výkonnosti podniku, identifikaci a srovnání 

s konkurencí a následné vyhodnocení. Aplikací zjištěných výsledků dosáhnout 

minimalizace nákladů, maximální výkonnosti, vyšší ziskovosti a úplné spokojenosti 

zákazníků. V Anglii bylo porovnáváno sedmdesát na sobě nezávislých hotelů, kde 

odborníci podle třiceti kritérií posuzovali ubytovací zařízení např.  

Vyřizování stížností 

Kvalita veřejných ploch 

Školení 

Podnikové plánování  

marketing 

odpovědi na telefonické dotazy apod. 
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Výsledkem týmové práce je kvalita, za kterou jsou zodpovědní všichni v pracující 

v podniku od vedoucího manažera až po uklízečku, prostě všichni zaměstnanci starající 

se o hosty. 

Důležitou skupinou, kterou musíme přesvědčit o stávající kvalitě, jsou média. 

V současné době se po celé Evropě šíří různé informace a rady pro zákazníky 

využívající hotelové služby, tištěné průvodce, televizní a rozhlasové programy a 

časopisy zaměřené na toto téma. Rozšířené a velice uznávané je ocenění „Michelin Red 

Guide“, které vyhodnocuje kvalitu hotelů a restaurací. Toto vyznamenání zviditelňuje 

podniky, které se tímto znakem pyšní. (8)  

2.2.5 Konkurenceschopnost a konkurenční výhoda 

V odvětví hotelových služeb je na trhu velice silná konkurence. Objevuje se všude, kde 

se střetává více podniků nabízejících podobné služby stejnému cílovému zákazníku. 

Vyjadřuje postavení na trhu mezi různými druhy ubytování (mezi hotely a apartmány) a 

mezi stejnými druhy ubytovacích služeb a má schopnost se konkurenci ubránit. 

Konkurenční výhodu je třeba rozvíjet různými prostředky např. cenová nabídka, 

nabídka služeb zaměřená na určité skupiny zákazníků, pokoje a jejich vybavení, různé 

doplňkové služby – sportovní, kulturní apod. 

Ke strategiím k získání konkurenční výhody patří: 

Snižování nákladů a jejich racionalizace 

Inovace produktu 

Odlišení našeho produktu 

Zlepšení distribučních cest 

Cenová politika 

Výraznější techniky propagace 

Podpoření věrnosti určité značce 

Soustředění na trh 
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Nabídka etických hodnot podniku potenciálním zákazníkům 

Prosazující se organizace se nezaměří jenom na jedinou z těchto metod, ale vzájemně je 

kombinují. (8) 

2.3 Potřeby a spokojenost zákazníků   

Podstatné je poznat svého cílového zákazníka. Přijíždí jako jedinec nebo jako skupinka 

individuálních klientů, cestujících za turistikou nebo za obchodem. Důležité je, že za 

poskytnuté služby platí sami a nejsou zařazeni do žádné organizované skupiny – 

zájezdu. Tuto skupinu hostů je jednodušší oslovit s nabídkou, protože se rozhodují 

samostatně podle vlastních potřeb. Při jejich rozhodování hraje důležitou roli několik 

kritérií jako např. vlastní osobnost zákazníka, jeho vzdělání, kvalifikace a zkušenosti a 

to, co ve svém životě preferuje. 

Je výhodou zjistit o jakého zákazníka se jedná a co preferuje, k tomu nám může sloužit 

toto schéma pro nákupní chování hotelového hosta. 

Obrázek 4: Jak se zákazník rozhoduje o nákupu 

 

Zdroj: materiály AHR ČR 

 
Toto schéma jednoduše identifikuje motivační faktory, které převládají u jednotlivého 

zákazníka, kde hraje vliv i mnoho psychologických a sociologických kritérií. 

Kombinace těchto faktorů se dá shrnout do třech částí – čas, kvalita a cena. (11) 
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V dnešní době se na trhu střetává vysoké konkurenční prostředí, které vyžaduje neustálé 

sledování a monitorování spokojenosti zákazníků.  Měření spokojenosti  nařizují 

podnikům  i normy řady ISO a jsou považovány jako standard organizace. 

Pro úspěšné vedení hotelu marketingové oddělení věří, že jediným opravdovým úsekem 

zisku jsou zákazníci. V dnešní společnosti již nepřevládá tradiční struktura, ale byla 

vytvořena nová, moderní struktura orientovaná na zákazníky. (5) 

Obrázek 5: Model zákaznicky orientovaná struktura 

 

Zdroj:  (10, str. 178) 

V horní části jsou zákazníci, po nich podle pořadí důležitosti jsou lidé v přední linii. Ti 

se starají o spokojenost zákazníků, setkávají se s nimi a slouží jim.V další řadě pod nimi 

je střední management, který přijímá a podporuje kvalitní manažery na střední úrovni. 

(10) 

Výše již bylo napsáno, že si zákazník tvoří svůj vlastní náhled na výrobek nebo 

požadovanou službu podle svých potřeb, informací a vlastních zkušeností. Když si 

zákazník zakoupí nějaký výrobek, tak je důležité, aby se nelišila skutečnost a očekávaná 

představa, aby rozdíl byl skoro neviditelný a tudíž byl nadmíru spokojen. Rozdíl 

vyvolaný mezi vnímanou realitou trhu a požadavky zákazníka je soubor pocitů 

měřených mírou spokojenosti. Když je míra spokojenosti zákazníka vysoká, tak je to 

jeden z předpokladů věrnosti zákazníka a jeho loajality vůči managementu. (15) 
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2.3.1 Spokojenost zákazníka 

V současné době se vše točí kolem zákazníka, ten je důležitým partnerem celé 

podnikatelské činnosti. Největší pozornost by měl podnik věnovat svým zákazníkům a 

poskytovat jim slíbenou péči z různých důvodů: 

Firma lépe překonává různé nepředvídatelné problémy díky spokojenému a věrnému 

zákazníkovi a pochopí ji, když přijde krátkodobá krize.  

Spokojený zákazník je schopen za kvalitní služby či výrobky zaplatit dodavateli vyšší 

cenu. 

Spokojený zákazník zůstává stále věrný svému podniku a takového zákazníka si udržet 

potřebuje pětkrát méně úsilí, peněz a času, než si získat nového zákazníka.  

Dále šíří spokojený zákazník svoje dobré zkušenosti s podnikem dalším možným 

zákazníkům. Poskytuje vlastně neplacenou a velice spolehlivou reklamu formou ústního 

podání osobní komunikací.  

Spokojený zákazník si koupí i další nabízené produkty. 

Díky zkušenostem spokojeného zákazníka se dozvíme různé názory a vlastnosti 

s používáním našeho produktu a dále i s možnou konkurenční nabídkou. Díky tomu 

můžeme uchopit příležitost k inovacím a zlepšováním. 

Zpětně může vyvolat spokojený zákazník u našich zaměstnanců pocit z dobře vykonané 

práce a hrdost na svou práci. (5) 

2.3.2 Nespokojenost zákazníka 

Píše se, že stížností od nespokojených zákazníků je minimum. Stěžuje si jen asi 4% 

nespokojených zákazníků. Je třeba těmto málo stížnostem se ve velké míře věnovat. 

Tito nespokojení zákazníci se od nás dříve nebo později odkloní ke konkurenci. 

Většinou důvod tohoto odchodu bývá nespokojenost s naším přístupem, nebo přístupem 

a chováním našich zaměstnanců. Tito nespokojení zákazníci se svou negativní 

zkušeností podělí i s dalšími lidmi a našimi potenciálními zákazníky (asi deseti až 

dvaceti lidmi). (5) 
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2.3.3 Spokojenost a její zjišťování 

Požadavky na zjišťování a sledování míry spokojenosti zákazníků: 

Reálné a skryté potřeby zákazníků u všech skupin zaměstnanců výrobce a jejich 

zvyšování 

Odhalování hlavních příčin nespokojenosti 

Pro projekty zlepšování podávat informace a dat 

Objektivní, rychle opakovatelné a samozřejmě jednoduché 

Mají přinášet měřitelné výstupy s další možností vyhodnocování a zpracování trendů. 

Vypracování podrobných analýz monitorování péče o zákazníky může přinést zajímavé 

výsledky. Věnujeme-li se zákazníkovi, zvyšujeme tím své náklady. Někdy vedení firem 

nedostatečně investuje do kvalitní péče o zákazníky. Ta je závislá na chování 

pracovníků a také na přidané hodnotě služby. Včasnost a správnost služeb spojená 

s dodávkou produktů na trh je spojena s: 

Dostupností zboží a služeb na trhu. 

Platebními podmínkami a bezchybnou fakturací. 

Rychlostí a kvalitou dodávek. 

Rozvojem a inovací služeb. 

Vyřizováním stížností a dotazů. 

Pružností servisu. 

Úrovní zaměstnanců, kteří komunikují se zákazníky. 

Prezentací a prodejem na webových stránkách. 

Základním znakem potřebným k odlišení našeho podniku od konkurence je dobrá 

pověst, která je založena na kvalitních službách. (7) 
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Recepce 

Zde si zákazník udělá první dojem a ten může vyvolat různé pocity spokojenosti a nebo 

naopak negativní pocity. Prostředí recepce  a také chování a vstřícnost hotelových 

recepčních má jistě nezanedbatelný význam. Co by měl umět a mít dobrý recepční? 

Úsměv a profesionální chování – tuto práci nemůže vykonávat každý člověk. 

Předpoklady pro kvalitní práci recepčního jsou - příjemné a společenské vystupování, 

komunikativní typ, odolnost vůči stresu a vyrovnat se s různými situacemi, které při této 

práci mohou nastat. Musí umět v klidu zařídit ubytování zájezdu, spolu s tím další hosty 

odhlásit a ještě musí komunikovat s hosty na recepci. Důležitá je také kvalifikace a 

komunikace v různých světových jazycích. Host má vždy odcházet v klidu a spokojen. 

Vzhled – práce recepční přináší i důraz na vzhled a vystupování. Úsměv je vždy na 

prvním místě, k tomu pěkné oblečení a doplňky a celkový dojem je na světě. Některé 

hotely preferují určitou uniformu pracovníků, která je sladěna v barvách interiéru. 

Samozřejmě, že je také důležité prostředí samotné recepce. Tento prostor má být 

příjemný, vhodně uspořádaný, aby recepční měl vše po ruce na přizpůsobeném 

recepčním pultě. Ten nemá být ani příliš široký a také ne moc vysoký, aby na sebe host 

s recepčním viděli a dosáhli například při podpisu nebo ukázce mapy. (16) 

2.3.4 Loajální zákazníci 

Na každém pracovišti jsou důležité mezilidské vztahy. Loajální vztah se zákazníky, tak 

i věrný a kvalitní vztah se zaměstnanci, kteří poskytují zákazníkům nezbytné služby. 

Bez loajálních zaměstnanců lze jen těžko budovat loajální vztah s hosty. Spokojenost 

zaměstnanců se svojí prací je potřeba pravidelně kontrolovat, monitorovat a 

vyhodnocovat.  

Neustálá komunikace se zákazníkem je nejdůležitějším aspektem. Někteří odborníci 

tvrdí, že nedostatečná nebo špatná komunikace s hostem vede až ke ztrátě tohoto 

zákazníka (2,10) 

Udržení si loajální zákazníky je velice důležité a nesmí se k tomu přistupovat lhostejně. 

Součástí firemní kultury je zdvořilost, uctivost, respekt, vlídnost a jiné. Pravidlo 
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současných zákaznických služeb je, že máme se svými zákazníky jednat jako se svými 

zaměstnanci. (2) 

Záleží nám na zákazníkovi – ujištění – budeme plnit včas závazky a to v co nejlepší 

kvalitě. Jeho problémy budeme řešit co nejrychleji. K zákazníkovi musíme být vždy 

upřímní a co nejvíce s ním komunikujeme. Také chápeme jeho požadavky a nikdy na 

něj nechvátáme a netlačíme, necháváme mu vždy dostatek času na rozmyšlení. (16) 

Pevné svazky se zákazníky 

Finanční výhody – zavedení a poskytování věrnostních programů a odměn 

zákazníkům. Jde o zákazníky, kteří u nás často nakupují a ve větším množství. 

Vycházíme z věrnostního marketingu, kdy 20% zákazníků hotelu může tvořit až 80% 

jejich obchodů. Toto je způsob vytváření dlouhodobé věrnosti zákazníků. Musíme ale 

tento program aby měl úspěch zavést dříve než naše konkurence, pak dosáhneme 

největších výhod a výsledků.  

Společenské výhody – vazby s našimi zákazníky upevňují zaměstnanci tím, že se 

k zákazníkům chovají osobněji. Není to jenom nějaký klient, každý má své jméno. 

Strukturální vazby – zde se jedná o vytváření dlouhodobých vazeb a kontaktů pomocí 

předplatného nebo smlouvy o dodávce. Těm zákazníkům, kteří nakupují ve velkém 

objemu, se účtují nižší ceny. V poslední řadě službu změnit v dlouhodobou. (10) 

2.4 Swot analýza hotelových služeb 

Prvním krokem a základním úkolem stojícím před marketingovým managementem je 

určení současné pozice hotelu na trhu cestovního ruchu pomocí SWOT analýzy. Zjištění 

silných a ohrožení na trhu dává odpověď na otázku, co a jak ovlivňuje úspěch hotelu na 

trhu? 

Silné stránky (Strengths) – představují konkurenční výhodu hotelu na trhu existující 

uvnitř firmy. Představuje silné image hotelu, příhodná dopravní obslužnost, personální a 

manažerské schopnosti, dostatečná ubytovací kapacita, odbornost zaměstnanců hotelu 

apod. 
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Slabé stránky ( Strengths) – jsou naopak konkurenční nevýhodou specifikovanou 

uvnitř firmy. Slabé stránky představuje nízká úroveň znalostí a chování personálu, 

nedostatečné finanční zajištění, chybějící zdroje nebo špatné dodavatelskoodběratelské 

vztahy. 

Příležitosti (Opportunities) – představují příznivou situaci současných nebo 

potenciálních výstupů organizace v prostředí firemního okolí. Příležitosti je třeba 

posuzovat z dlouhodobého hlediska vývoje prodeje a vyšší výkonnosti firmy např. 

zvýšení konkurenceschopnosti podniku, podpora politiky kvality, zavedení nových 

technologií, změny v zákonech apod.  

Hrozby (Threats) – představují nepříznivou situaci současných nebo potenciálních 

výstupů organizace ve firemním okolí a také působí na činnost firmy na daném trhu. 

Hrozbou může být silná konkurence, legislativní změny, pokles počtu zákazníků apod. 

(3,9,4) 
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3 Analýza současného stavu 

Hotel U Hraběnky je menší 4 hvězdičkový hotel, který se nachází v Telči a zde jako 

jediný může používat toto označení. Telč je renesanční perla uprostřed Českomoravské 

vrchoviny. Leží v Kraji Vysočina s krajským městem Jihlava, kde se sídlí všechny větší 

úřady, nemocnice, divadlo a také 4 hvězdičkové hotely. Krajské město je od Telče 

vzdálené 30 km. 

Obrázek 6: Hotel U Hraběnky 

 

Telč je velmi známá pro svůj jedinečný architektonický komplex, díky kterému je 

zapsaná od roku 1992 do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO. Můžeme zde vidět všechny stavební slohy minulého tisíciletí. Nacházejí se 

zde památky gotické, renesanční i barokní, ale i románské a klasicistní. 

Okolí Telče se může pyšnit i krásnou a čistou přírodou, krajinou plnou lesů a rybníků, 

která láká k procházkám, ale i k aktivnímu odpočinku. Prochází tudy Březinova stezka, 

kterou využívají turisté a dále jsou zde vybudované cyklotrasy, hipostezky a golfové 

hřiště. Za zmínku stojí i česko-rakouská příhraniční spolupráce Telč – Raabs an der 

Thaya.  

Telč láká k návštěvě památek jako je krásný renesanční zámek a náměstí, zámecký 

park, ale i Staré Město. Po celý rok se ve městě konají různé kulturní, sportovní a 

společenské akce. Začínají od tradičního Masopustu, Velikonoc, Folklor v máji se 

řemeslným trhem, přes v létě pořádaný Arts a film, Francouzsko-česká hudební 

akademie a tradiční folkové Prázdniny v Telči. V srpnu Historické slavnosti Zachariáše 

http://www.mojeregio.cz/img_full/CZ5204-letni.jpg
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z Hradce a Kateřiny z Valdštejna, Balóny nad Telčí a pokračují na podzim Václavskými 

časy a zimními folkovými prázdninami. To je pouze výtah nejznámějších akcí. Každý 

návštěvník si může přijít na své a vybrat si z pestré nabídky.  

Toto je jenom část z rozmanité nabídky, která může být podnětem k návštěvě Vysočiny, 

Telče, ale i hotelu U Hraběnky, kde je možno najít zázemí pro různé výlety a zážitky. 

3.1 Hotel a struktura hotelu 

Hotel je zapsán v obchodním rejstříku od 13.1.2010  pod názvem U Hraběnky, s.r.o. se 

sídlem Praha 5 – Řeporyje, Eichlerova  150/5 . Provozovna se nachází v ulici 

Slavatovská 96, Telč – Štěpnice.  

Předmět podnikání: 

- Výroba, obchod a služby  

- Hostinská činnost 

- Zámečnictví, nástrojařství 

Majitelem hotelu je pan Ing. Petr Píza a hotel pronajímá společnosti U Hraběnky, s.r.o., 

která zde podniká již pátým rokem.  

Hotel U Hraběnky leží u rušné, hlavní silnice. Není to zrovna ideální poloha, ale budova 

je uzavřená a od silnice oddělena zdí, takže provoz na silnici neruší dění v hotelu. Do 

hotelu se vstupuje velkými vraty. Nalevo se vchází dveřmi do recepce a rovně projdeme 

kameny vydlážděným průjezdem na čtvercové uzavřené nádvoří, kde se nachází letní 

terasa s příjemným posezením. Dvorek je lemovaný budovami s různými loubíčky, 

které jsou bujně porostlá zelení. Z nádvoří se vchází do všech oddělených částí hotelu.  

Restaurace 

Vpravo se projde chodbou do stylové, nekuřácké restaurace, která je laděna do 

historického stylu v duchu šlechtických hodových síní. Hlavní dominantou restaurace je 

funkční otevřený krb. Dále zde stojí piano, na které si může kdokoli zahrát. Stoly a židle 

v restauraci jsou z dřevěného masivu, židle potažené kůží. Při klasickém rozmístění 

stolů a židlí se zde vejde 55 hostů. Vše je zde laděno do přírodního tónu – dřevo, 
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kámen, cihly a působí to velmi útulným a luxusním dojmem. Na stěnách jsou 

pozůstatky kamenných stavebních prvků, zachováno je zesílené zdivo a typické okenní 

výklenky. Na stěnách visí historické obrazy místních šlechticů. Stropy jsou kazetové, 

vykládané dřevem. V zadní části se nachází vyvýšené posezení s prkennou podlahou 

pro větší skupinu hostů. Nedostatkem této části je vstup po schodech a tudíž tato část 

není bezbariérová. Před schody se ještě dá vstoupit do malého salónku, který může 

sloužit k nějaké pracovní schůzce, kde hosté nejsou rušeni běžným restauračním 

shonem.  Osvětlení v celé restauraci je decentní, příjemnou a útulnou atmosféru 

navozuje světlo zapálených svíček. V přední části je umístěn velký dřevěný bar 

s židličkami. V této části je umístěno výčepní zařízení, kávovar a velké množství 

sklenic na různé nápoje a myčka. 

Vedle baru je umístěna pokladna, kam jsou zadávány objednávky jednotlivých hostů a 

při odchodu číšník vytiskne účtenku k zaplacení. V restauraci i v celém hotelu se 

používá ekonomický program Ines, systém slouží pro skladovou evidenci i pro recepci. 

Vše je navzájem mezi sebou propojené.  

Celkový útulný, luxusní dojem kazí strohý a nepraktický jídelní lístek, který ničím 

nezaujme. Do tvrdých desek jsou vkládány volné papíry s nabídkou jídel a nápojů. U 

papírů se ohýbají rohy a mohou z desek vypadnout. 

Kuchyně 

Je nejdůležitější na celé restauraci. Podle kvality uvařených jídel se posuzuje celá 

restaurace i hotel. Při vstupu do kuchyně je vidět moderní, čistá kuchyně vybavená 

nerezovými stoly a deskami, spotřebiči např. smažící pánve, konvektomaty, trouby na 

pečení, plynový sporák, Salamandr – přístroj na udržení teploty, šokér – přístroj na 

rychlé vychlazení pokrmů, mikrovlnky, fritézy, zapékací přístroj apod.. Dále jsou 

v kuchyni umístěny umývací dřezy, umyvadla a různé ruční nástroje na zpracování 

surovin na přípravu jídel. Důležitým zařízením je kvalitní vzduchotechnika. 

Zpracování surovin v kuchyni je rozděleno do několika úseků podle druhu a 

jednotlivých fází přípravy pokrmů. Jedná se o teplou kuchyni, studenou kuchyni a úsek 

na přípravu cukrovinek.   Hrubé opracování surovin se provádí v samostatném skladě. 
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Ve skladu masa je umístěno chladící zařízení a nerezový stůl na hrubou přípravu masa. 

Další je sklad zeleniny, zde se očišťuje zelenina. Mouky, těstoviny a další suroviny jsou 

uskladněny v suchém skladu. Dále je oddělený úsek příjmu špinavého nádobí 

z restaurace a zde je umístěná velká myčka nádobí. Své místo mají i chladící a mrazící 

boxy.  

Všechno vybavení je bezporuchové a zatím není třeba uvažovat o výměně, ale přístroje 

se začínají při každodenním provozu opotřebovávat a zastarávat.  Případné opravy by se 

řešily operativně. Důležitým přístrojem, který zde chybí je režon na nahřívání talířů. Je 

to zařízení, které v některých restauracích považují v dnešní době za nezbytnost 

v moderní gastronomii a nedovedou si každodenní provoz bez něj představit. 

Povinností každého provozovatele potravinářského podniku a stravovacího zařízení je 

vytvoření a zavedení HACCP (Hazard Analyse and Critical Control Points). Jde o 

sledování, kontrolu a prevenci kritických bodů u činností, které probíhají v daném 

zařízení. Jde např. o příjem, nákup a skladování surovin a zajištění jejich nezávadnosti, 

při skladování i při výrobě pokrmů a jejich ukládání a manipulaci. Jednotlivé kritické 

body jsou vlastně činnosti a postupy v procesu výroby pokrmů, kde jsou největší rizika 

selhání u zdravotní nezávadnosti produktů. 

Novým nařízením v potravinářských provozovnách je povinnost písemně informovat 

zákazníka o obsažených alergenech v pokrmech. Tímto nařízením došlo u stravovacích 

zařízení ke zvýšené administrativní zátěži. 

Letní terasa 

je umístěna na čtvercovém dvorku. Dominantou je veliký, dřevěný truhlík, který je 

osázený stromkem a různými květinami a rostlinami. Kolem jsou rozmístěny stoly a 

židle z tahokovu, který je do venkovního prostředí velmi praktický a estetický. Nabízí 

příjemné posezení u odpolední kávy a lehkého dezertu. Z druhé strany restaurace se 

nachází ještě jedno menší letní posezení. 
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Aula 

Může sloužit jako konferenční sál, který lze využít k pořádání svateb, abiturientských 

setkání, hudebních večerů, podnikových večírků a školení. Sál pojme 80 míst. Je zde 

k dispozici i bar a ozvučovací technika a wi-fi připojení. Prostředí je zde velmi moderní 

a příjemné. Sál je bez stropu, převládá zde dřevo. V přední části je vyzděný štít 

z kamene a vysoký, bílý komín, v zadní části se po schodech nachází v patře posezení. 

Příjemnou atmosféru dotváří pohled z oken přímo do zámeckého parku. 

Bowling  

v suterénu hotelu jsou umístěny 2 moderní bowlingové dráhy s automatickými stroji. 

Bowling je k dispozici jak hotelovým hostům, tak i široké veřejnosti. Dráhu je nutné se 

předem rezervovat telefonicky nebo online objednávkou. K občerstvení při hře tu slouží 

menší bar. Může se zde konat i setkání asi pro 30 lidí. 

Recepce 

Do hotelové recepce lze vstoupit samostatnými dveřmi přímo z ulice. Na první pohled 

zaujme původní dřevěný vykládaný strop z 18. století. Podlaha je také dřevěná. V zadní 

časti je umístěný sedací nábytek, kamna a televize. Okna jsou malá, proto je zde málo 

denního světla a místnost působí tmavě.  

Hned u vstupu naproti dveřím se nachází recepční pult, který je z tmavého dřeva, 

uzavřený a není nijak prostorný. Samostatné vybavení tvoří počítač, multifunkční 

tiskárnu, telefon, vitrínou s klíči. Pro hosty je hotelová recepce otevřena non-stop. 

Recepce slouží jako informační centrum, zajišťuje rezervace a ubytovává hosty. 

Veškerá data jsou ukládána a zpracována v ekonomickém systému INES. 

Pokoje 

Hotel má k disposici 17 pokojů s 38 lůžky. V přízemí u recepce jsou umístěny dva 

pokoje z toho pouze jeden bezbariérový. Ostatní pokoje jsou umístěny v první, patře 

kolem celého dvora.  Dvoulůžkových pokojů je jedenáct, z toho šest s manželskými 

postelemi, tři pokoje jsou třílůžkové, jeden jednolůžkový, jeden čtyřlůžkový  - apartmán 

a jeden nadstandardní dvoulůžkový pokoj s vířivou vanou tzv. Superior. Rodinám 
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s dětmi je k dispozici dětská postýlka včetně chůviček. Pro hosty hotelu je zdarma wi-fi 

připojení v celém areálu zdarma. Apartmán má navíc kuchyňskou linku a obývák. 

Vybavení pokojů je podle kategorie first class. Každý z pokojů má vlastní sociální 

zařízení, sprchový kout s hygienickými potřebami a vysoušečem vlasů. Dalším 

vybavením je televize se satelitem, samozřejmostí je připojení k internetu, dále minibar 

a k uložení cenností je na pokoji i minitrezor. Pokoje jsou útulné, podlahy a stropy jsou 

ze dřeva nebo keramických dlaždic, nábytek je z masivu. Atmosféru dotváří lampičky, 

obrazy, květiny apod. Vše je opět laděno do přírodního tónu. 

Parkoviště 

Parkování nabízí hotel U Hraběnky svým hostům zdarma. K dispozici jsou dvě 

parkoviště, která se na noc uzamykají. Jedno z parkovišť slouží ještě jiným 

organizacím. Hotel má zde vyhrazená místa. Při plné obsazenosti hotelu by byla 

parkovací místa nedostatečná a hosté by museli využít nedalekého, placeného, 

městského parkoviště, které dokáže pojmout větší množství aut a v případě zájezdů a 

větších akcí zde mohou parkovat i autobusy.  

 

Vyhodnocení technického vybavení 

Hotel je vybudován v roce 2008 a všechno vybavení a zařízení bylo pořízeno nové. 

Nyní již některé přístroje a zařízení začínají zastarávat a každodenním používáním 

opotřebovávat. Životnost elektroniky například televizorů na pokojích je v dnešní době 

krátká a je třeba se připravit na její modernizaci.  

V pokojích chybí klimatizace, která by byla v letních měsících v podkrovních pokojích 

hosty uvítaná a zvýšila by komfort ubytování v hotelu. 

Nedostatkem v ubytování je malé soukromí. Hosté si ztěžují na přílišný hluk nad 

bowlingovou dráhou a také na běžný hluk na pokojích. Pokoje mají špatnou izolaci. 

3.2 Personální úsek 

3.2.1 Zaměstnanci 

Hotel U Hraběnky zaměstnává na pracovní smlouvu 9 zaměstnanců a k tomu zde 

vykonávají odbornou praxi 3 učni z Odborného učiliště služeb v Dačicích, se kterým má 

hotel uzavřenou smlouvu.  Během turistické sezóny zde ještě pracuje přibližně 5 



42 

 

pracovníků na dohodu o provedení práce. Ve městě je těžké sehnat do kuchyně 

vyučeného kuchaře a servírky většinou také nejsou vyučené v oboru. Nepřihlíží se zde 

ke kvalifikaci zaměstnanců.  

U Hraběnky pracuje více žen, procentuálně to dělá 60%.  Věkový průměr zaměstnanců 

je přibližně 30 let. Tento nízký průměr je dán zaměstnáváním studentů na dohody a 

učňů na praxi. Tito zaměstnanci tak nehledí na zavírací hodiny a jsou ochotni pracovat i 

déle, když je potřeba.  

Při různých větších akcích jako jsou abiturientské večírky, svatby apod. je počet 

zaměstnanců nedostačující. Zde se projeví nekvalifikovanost a neodbornost. Při těchto 

akcích zůstávají hosté dlouho neobslouženi a to nebudí dobrý dojem o kvalitě služeb 

hotelu. Nejvíce se jedná o pozici číšník / servírka.  

3.2.2 Pracovní funkce 

Manažer 

Zodpovídá za každodenní, bezproblémový chod celého ubytovacího zařízení, 

stravovacího provozu i doplňkových služeb. Je mu podřízen veškerý personál a 

zajišťuje rozpis jednotlivých služeb na různých úsecích. Obstarává funkci hlavního 

kontrolního mechanizmu. V nezbytném případě je schopen krátkodobě zastoupit 

podřízeného na kterémkoliv úseku. 

Stará se o oblast Food  a Beverage zařizuje a připravuje veškeré akce a zpracovává 

návrhy na jejich bezchybný průběh (např. svatby, firemní akce, hudební večery, rodinné 

oslavy, školení atd.) vyhotovuje k akcím kalkulace a aktuální nabídky produktů. 

Provádí kontroly a objednávky zboží, komunikuje s dodavateli o dodávkách surovin a 

vybírá ty dodavatele, kteří nabízejí domácí produkty a sjednává s nimi vhodné ceny a 

podmínky. 

Na úseku ubytování se stará o poskytování co nejkvalitnějších služeb, aby byli hosté 

maximálně spokojeni. Snaží se o co největší návštěvnost hotelu, aby byly stoprocentně 

využity kapacity hotelu a tím dosaženo vyššího hospodářského výsledku. Průběžně 

rozvíjí své manažerské a odborné znalosti, neustále hlídá moderní trendy v gastronomii 

a zavádí je do provozu. 
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Recepční 

Pracovní místo recepční je velice důležité pro reprezentaci hotelu. Její denní činností je 

vyřizování ubytování a rezervací v hotelu, následná péče o hosty, kteří mají různá přání 

a stížnosti, dále recepční poskytuje důležité informace ohledně služeb hotelu, proto 

musí mít příjemné vystupování, být komunikativní, milá, vstřícná a ochotna pomoci 

s nějakým problémem. Také musí být vzdělaná a mít potřebné znalosti a dovednosti. 

Důraz je kladen na organizační schopnosti.  

Zájemce o práci recepční by měl mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou 

v oblasti cestovního ruchu a také by měl plynule ovládat nejméně dva světové jazyky. 

Samozřejmostí je práce s počítačem a ekonomické myšlení je zde také velice důležité. 

Její náplní práce je na počítači dobře ovládat ekonomický hotelový program Ines, 

administrativní práce, vyřizování telefonických hovorů, rezervace a ubytování hostů, 

jejich příjezdy a odjezdy. Dalším úkolem je provádět zúčtování tržeb. Má podepsanou 

dohodu o hmotné zodpovědnosti za prostředky svěřené k užívání. 

Recepční také běžně připravuje pro ubytované hosty snídaně a následně zajišťuje jejich 

obsluhu. Tímto se ušetří náklady na číšníka, který by musel přijít do práce již ráno. 

Recepční je zde vždy ráno k dispozici, ale tato služba nemusí být provedena kvalitně 

vzhledem na kvalifikaci recepční. 

Číšník / servírka 

Při vstupu do restaurace si host udělá první dojem pěkným prostředím, ale co utvoří 

celkový dojem je kvalitní, milá, usměvavá a zdvořilá obsluha. Je důležité, aby byl host 

s touto službou spokojen, a potom se rád na toto místo vrací a doporučí ho svým 

přátelům. Pracovník na této pozici by měl být vyučen v oboru a poskytovat 

kvalifikovanou službu. Dalším požadavkem je ovládání alespoň jednoho světového 

jazyka, protože restauraci navštěvuje spousta cizinců. 

Jeho náplní práce je přijímat objednávky od hostů, dovede jim poradit s výběrem 

pokrmů a nápojů a také doporučit např. místní specialitu nebo denní nabídku jídla. Má 

zodpovědnost za pečlivou a vzornou přípravu restaurace. Musí dodržovat veškerá 

bezpečnostní a hygienická pravidla. Dbát na čistotu pracoviště, ale i oblečení.  



44 

 

Kuchař 

Úspěšnou a oblíbenou restauraci dělá šikovný kuchař. Jeho práce je náročná a vyžaduje 

dávku umění jak estetického, tak i chuťového. Jídlo musí na první pohled lahodit oku a 

potom také skvěle chutnat. Kuchař zhotovuje pokrmy z předem připravených kvalitních 

surovin podle aktuální nabídky pokrmů a dle objednávek hostů. Musí dodržovat a 

sledovat všechny předepsané hygienické a bezpečnostní předpisy a také normy HACCP. 

Zodpovídá za dodržování receptur, technologických postupů a stanovených kalkulací 

při přípravě pokrmů tak, aby vařil hospodárně. Komunikuje s ostatními 

spolupracovníky, aby nedocházelo k časovým prodlevám. Kuchař musí ovládat práci ve 

všech úsecích kuchyně od zpracování masa, studenou a teplou kuchyni, až po dezerty a 

sladká jídla. Na této pozici by měl pracovat člověk s výučním listem, ale je těžké 

kvalitního vyučeného kuchaře sehnat.  

Pokojská 

Tuto práci většinou zastávají ženy. Starají se o úklid a čistotu pokojů a ostatních 

hotelových ploch. Pokojská denně vysává, utírá prach, větrá, vynáší odpadky, umývá 

sprchový kout, umyvadlo, záchod a ostatní. Provádí výměnu a doplnění hygienických 

potřeb např. doplnění mýdla, šampónu, toaletního papíru a ostatních hygienických 

potřeb. Zalije květiny, zkontroluje a doplní nápoje v minibaru. Zajišťuje výměnu 

ložního prádla, osušek, županů a ručníků. Zkontroluje funkčnost veškerých přístrojů a 

vybavení na pokoji. V případě závady vše nahlásí údržbáři. 

Údržbář 

Je člověk, bez kterého se žádný provoz nemůže obejít. Provádí drobné opravy a údržbu 

v celém areálu. Stará se o bezpečnost provozu, požární bezpečnost a kontroluje správné 

užívání technického zařízení a jeho modernizaci.  
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Brigádníci a učni 

Během turistické sezóny jsou na obsluhu v restauraci a pomoc v kuchyni přijímáni 

brigádníci. Obsluha pomáhá mimo jiné připravovat nápoje a brigádníci v kuchyni 

připravují suroviny k přípravě pokrmů a umývají nádobí.  

Hotel má podepsanou smlouvu se Středním odborným učilištěm v Dačicích. Jeho žáci 

zde vykonávají svoji povinnou školní praxi a zaučují se zde na místo kuchaře a číšníka. 

Někteří si práci zde oblíbí a zůstanou zde pracovat i po vyučení. 

3.2.3 Ohodnocení zaměstnanců 

Každá organizace si dává za cíl neustálé zlepšování kvality nabízených služeb a snaží se 

o efektivnější práci svých zaměstnanců. K naplnění tohoto cíle přispívá hodnocení 

zaměstnanců a plnění jejich stanovených úkolů. Jedná se o velmi citlivou oblast řízení 

lidských zdrojů. Důležitým nástrojem ohodnocení zaměstnanců je jejich motivace ať již 

peněžní nebo pouze ústní např. pochvala. 

V hotelu U Hraběnky jsou zaměstnanci odměňováni na základě časové mzdy, to 

znamená podle odpracovaných hodin za měsíc. Kuchaři, číšníci a pokojské mají hrubý 

plat asi 18 000 Kč, manažer a recepční průměrně 28 000 Kč. Přesčasové hodiny jsou 

zaměstnancům propláceny.  

Dalším nástrojem odměňování svých zaměstnanců jsou poskytované firemní benefity. 

Tyto výhody nejsou poskytovány podle pracovních výkonů, ale pouze za práci pro tuto 

firmu. Zaměstnanci dostávají stravenky v hodnotě 60 Kč. Recepční má k dispozici 

služební notebook a manažer ještě služební telefon. 

Součástí pracovních povinností jsou i různá školení, kterých se musí zaměstnanci 

zúčastnit jako je školení o bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO). Tato 

školení se konají jednou za rok. Zaměstnanci se mohou zúčastnit i dalších školení podle 

své odbornosti a vykonávané pracovní funkce, ale pouze minimálně. 

Ohodnocení personálního úseku 

Někteří zaměstnanci hotelu U Hraběnky nemají potřebnou kvalifikaci pro svůj výkon 

práce, ale pokud manažer nemůže na různou pozici najít kvalifikovanou sílu, musí se 
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spokojit i těmito zaměstnanci. Dále nabídka firemních benefitů je opravdu minimální. 

Rozšíření těchto výhod by vedlo k vyšší motivaci k práci. K lepším pracovním 

výkonům by bylo i zajištění kurzů pro nekvalifikované zaměstnance. 

3.3 Poskytované služby 

Hotel U Hraběnky je nejmodernějším a nejluxusnějším zařízením v historickém městě 

Telči. Nabízí zde kvalitní a komfortní služby, které si dnešní doba žádá. 

3.3.1  Stravovací úsek 

Návštěvníci hotelu mohou využít poskytované stravovací služby. Je jim k dispozici 

stylová restaurace, salónek, dvě letní terasy nebo bowling. Kuchyně připravuje typickou 

českou kuchyni, denní nabídku jídel, ale i pokrmy na objednávku. Jídelní lístek dále 

nabízí rybí a vegetariánské speciality a také oblíbená sladká jídla a dezerty.  

V příjemných prostorách auly hotel zajišťuje pořádání svateb, rodinných oslav, 

firemních večírků a podobných akcí s veškerou gastronomickou nabídkou. Při těchto 

příležitostech jsou podávány kvalitní moravská vína.  

3.3.2 Ubytovací úsek 

Ubytování hostů zajišťuje recepční, která zde poskytuje non-stop provoz. Zde se také 

seznámí s nabídkou služeb hotelu. 

Nabídka placených služeb 

 ubytování jednolůžkovém, dvoulůžkových, třílůžkových pokojích, apartmánu 

 a v nadstandardním pokoji s vířivou vanou pro dva (Superior) 

 snídaně, polopenze, celá penze 

 praní a žehlení prádla 

 nápoje na pokoji – minibar 

 pokoj pro alergiky 

 čištění bot 

 doprava na letiště 

 úschova zavazadel 

 wellness, sauna, bowling 
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Nabídka neplacených doplňkových služeb 

 v celém areálu bezdrátové připojení  wi-fi, internetová přípojka 

 parkování, na požádání i kryté parkování 

 dětská postýlka včetně chůviček 

 přivítání hostů – welcom drink 

 minitrezor 

 bezbariérový přístup 

 room servis non-stop 

 buzení hostů 

 denní tisk 

 objednání taxislužby 

 poskytování informací o službách v hotelu, ve městě a okolí, různých kulturních 

a sportovních akcích a památkách 

 povoleno ubytování domácích zvířat 

Nabídka nadstandardních placených služeb 

 masáže 

 průvodcovství 

 prohlídka zámku 

 hlídání dětí 

Ohodnocení nabízených služeb 

Služby poskytované v hotelu jsou kvalitní a na velmi dobré úrovni. Hotel navštěvuje 

velké množství cizinců a personál jim může podat potřebné informace, neboť hovoří 

třemi světovými jazyky a to německy, anglicky a španělsky. To také ukazuje na 

vysokou úroveň hotelu. Nedostatkem je pouze nabídka jednoho bezbariérového pokoje. 

Další nevýhodou je malý počet obsluhujícího a ještě nekvalifikovaného personálu při 

konání velkých akcí v aule. Hosté dlouho čekají na své objednané jídlo a nápoje a to 

nedělá dobrý celkový dojem s poskytováním služeb. Vedení hotelu by ještě mohlo 

rozšířit nabídku o poskytování etážového servisu pro své hosty. 
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3.4 Využití kapacity hotelu 

Maximálně je hotel obsazen v turistické sezóně, kdy přijíždí do města nejvíce turistů. 

K efektivnímu a hospodárnému využití ubytovací kapacity napomáhá práce recepční, 

která koordinuje a hlídá obsazenost jednotlivých druhů pokojů a poskytuje nabídku 

volných kapacit. Nedá se ale říct, že by kapacita hotelu byla využita na 100 %. 

Nejoptimálnější využití kapacity je podle různých zdrojů asi 80 %. Firma vydělává a 

zároveň nedochází k velkému opotřebení vybavení hotelu a také k hygienické 

náročnosti. Při vyšší obsazenosti je obtížnější poskytovat nadále kvalitní služby. 

3.4.1 Analýza obsazenosti hotelu 

V následujícím grafu je zobrazen přehled počtu návštěvníků hotelu v letech 2010 – 

2015. Je zde viditelné, že nejvíce hostů navštíví hotel v roce 2015 a to 3216 osob. Je to 

předpokládaný počet návštěvníků do konce roku. Nejnižší počet ubytovaných osob je 

v roce 2010, kdy byla společnost založena. Do grafu je dán předpoklad roku 2015, tento 

rok je očekávána největší návštěvnost za posledních 5 let.  

Graf 1: Počet návštěvníků hotelu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Průměrná obsazenost za rok 2010 – 2014 činí 41%. Z tohoto čísla vyplývá, že vedení 

hotelu nevyužívá obsazenost pokojů optimálně a hluboko pod uvádějícím průměrem 85 

%. Tento provoz je tudíž neefektivní. V roce 2014 dosahuje 46 % využití lůžek a 
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předpoklad za rok 2015 je dosažení 48 % obsazenosti. Z grafu je viditelné, že využití 

lůžek hotelu stoupá a je třeba tento trend ještě zvyšovat.  

Graf 2: Obsazenost hotelu v letech 2010 - 2015 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pokud začneme podrobněji zkoumat ubytování ve čtyřhvězdičkových hotelích, dojdeme 

k závěru, že v České republice je průměrné využití kapacity ubytovacích lůžek 

v průměru kolem 50 %. Hotel U Hraběnky patří mezi jediný čtyřhvězdičkový hotel 

v Telči a mezi 17 těchto hotelů na celé Vysočině. Vše lze vyčíst z následujícího grafu 

využití lůžek v ČR. V Kraji Vysočina je toto využití lůžek asi 23 %. S porovnáním ve 

výše uvedeném grafu obsazenosti hotelu dosahuje hotel U Hraběnky dvounásobné 

využití lůžek než nám ukazuje průměr na Vysočině. 
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Graf 3: Využití lůžek v jednotlivých krajích ČR 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

V dalším grafu sledujeme počet hostů ubytovaných v hotelu během jednotlivých měsíců 

v roce 2014. Největší návštěvnost je během turistické sezóny a to na konci měsíce 

červenec a v měsíci srpnu. V tuto dobu se ve městě konají folkové prázdniny a akce 

s nimi spojené. V tuto dobu přijíždí do Telče spousta turistů.  Mimo sezónu ještě 

překvapuje prosinec, kde si pokoje rezervují různé organizace pro své firemní akce. 

Nejmenší návštěvnost je tradičně v měsíci lednu, kdy je po Vánocích a Silvestru 

každoroční propad nejenom v oblasti cestovního ruchu. 
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Graf 4: Obsazenost hotelu v jednotlivých měsících roku 2014 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Důležité je také sledovat návštěvnost během týdne. Nejvíce jsou obsazeny víkendové 

pobyty, z toho převyšuje obsazeností pátek a také sobota. V grafu můžeme sledovat na 

kolik nocí se v hotelu U Hraběnky turisté nejvíce ubytovávají od roku 2010 – 2014. 

Patrné je, že převládá ubytování na jednu noc. 

Graf 5: Počet nocí v % 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.4.2 Analýza návštěvníků hotelu 

V uvedeném grafu je viditelný větší poměr návštěvníků hotelu v letech 2010 – 2014. 

Převládají zahraniční hosté v poměru 58,5 % před domácími, kteří činí pouze 41,5 %. 

Největší část domácích hostů tvoří svatby a firemní akce s 21, 5%. Za nimi následují s 

20 % rodiny s dětmi.  

Graf 6: Poměr návštěvníků hotelu v letech 2010 - 2014 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V následujícím grafu je přehledně vidět z jakých zemí navštěvují hosté Hotel U 

Hraběnky. Nejvíce turistů přijíždí ze Spojených států amerických a to 36 % osob. Dále 

následují s 20 % hosté z Japonska a na třetím místě jsou s 12 % Vietnamci. Nejméně se 

ubytovávají klienti z Rakouska, Itálie, Ruska a Holandska a to pouze 1 %. Pro turisty 

z Rakouska je do Telče kousek, tak preferují pouze jednodenní návštěvu, ostatní zde 

pouze stráví noc při delší cestě, kde pokračují na jih. 

Zahraniční návštěvníci preferují cestování do měst, kde je spousta historickým památek. 

Telč je turisty hojně vyhledávané město, protože je zapsaná v seznamu kulturních 

památek UNESCO a má opravdu turistům co ukázat. Dalším cílem, který láká 

návštěvníky do tohoto kraje je krásná a nedotčená krajina Vysočiny. Turisté mohou 

využít zdejších turistických, cyklistických a také hipostezek a projít okolí křížem 

krážem.  
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Graf 7: Složení zahraničních návštěvníků v % 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.4.3 Vývoj tržeb hotelu 

V grafu jsou zobrazené tržby za stravování a ubytovaní v letech 2010 – 2014. Vše je 

uvedeno v miliónech korun bez DPH. Na první pohled je vidět, že tržby za stravování 

převyšují tržby za ubytování. Pouze v roce 2014 dosáhlo ubytování vyšších tržeb a to 53 

%. Jinak se v ostatních letech pohybuje ubytování od 40 do 46 % k ročním tržbám. K 

většímu procentu tržeb za stravování přispívá velké množství zájezdů, které mají 

objednané pouze obědy. Výhodou je poloha hotelu v blízkosti městského parkoviště, na 

kterém mohou zaparkovat i autobusy. 

V roce 2010 začínala společnost hotel U Hraběnky rozjíždět své podnikání, proto 

nedosahovala takových tržeb jako v roce 2011. Tento rok měla nejvyšší tržby za celé 

období svého podnikání.  Další rok došlo ke zvýšení sazby DPH ve stravování o 4 % a 

to bylo citelně znát na poklesu tržeb. O rok déle se ještě sazba DPH zvýšila o 1 %. 

Tržby nadále klesají a nejnižší jsou v roce 2014. Do tohoto stavu se promítlo zdražení 

potravin a alkoholu. Lidé přestali navštěvovat restaurační zařízení.  
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Na ubytování zvýšení sazby DPH v roce 2013 o 1 % nemělo takový vliv. Zde se ve 

větší míře projevilo poskytování zákaznických karet, které jsou poskytovány stálým 

zákazníkům se slevou 10 %. 

Graf 8: Přehled tržeb za období 2010 - 2014 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.5 Swot analýza  
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4 Návrhy na zlepšení služeb hotelu U Hraběnky 

V následující části se pokusím navrhnout opatření, které povedou ke zlepšení služeb 

hotelu U Hraběnky na základě vypracované analýzy současného stavu. V dnešní tvrdé a 

rostoucí konkurenci musí služby hotelu fungovat na špičkové úrovni a zapojit všechny 

možné prostředky ke zviditelnění nabídky kvalitních služeb a získání konkurenční 

výhody na trhu v hotelnictví. Touto cestou by se mělo dojít ke zvýšení návštěvnosti 

nejen hotelu, ale i restaurace a dalších rozšířených služeb jako je pořádání akcí v aule, 

bowlingu i wellness. 

4.1 Návrhy na zlepšení poskytovaných služeb restaurace 

a) Restaurace působí luxusním a moderním dojmem a tento vzhled jí kazí 

nevkusný a nezajímavý jídelní lístek. Tento jídelní lístek je v červených deskách 

a do nich jsou vloženy volné listy, na kterých je vypsaná nabídka jídel. Ta není 

příliš široká, ale host si může vybrat od klasické české kuchyně po rybí 

speciality a také vegetariánské jídlo. Nechybí nabídka dezertů a nápojů. Volné 

listy mohou z desek vypadnout na zem a host je bude muset sbírat a to nepůsobí 

příliš dobrým dojmem. Ani desky nepůsobí stylově a nehodí se do stylu a ladění 

celé restaurace. Jídla jsou zde sice dražší, ale chutná a na talíři pěkně upravená. 

Restaurace nenabízí denní menu a jídelní lístek nelze najít ani na webových 

stránkách restaurace a na facebooku nabídku jídel také nenajdete. Navrhuji 

vytvořit nový jídelní lístek, který na první pohled zaujme svým designem a po 

otevření si host v klidu vybere jídlo, na které má chuť a nebude se muset bát, že 

mu nějaký list vypadne na zem. 
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Obrázek 7: Restaurace

 

 Dále by bylo dobré zavést nabídku denního menu, nejen pro turisty, kteří přes týden 

restauraci tolik nenavštěvují, ale i pro místní občany, kteří by si na základě denní 

nabídky vybrali a zašli do restaurace na oběd. Denní nabídku by si prohlédli na 

facebooku, kde by byla vyvěšena, ale i na aktuálních webových stránkách. Zveřejňování 

jídelníčku je naprosto běžná záležitost a tato praxe je zastaralá. Nestačí jenom vystrčit 

tabuli na chodník a napsat co dnes nabízím. Toho si všimne pouze kolemjdoucí a ne 

širší veřejnost. Denní menu by mohlo být dvojí a to za vegetariánské a běžná nabídka 

masových pokrmů. Vegetariánská nebo zdravá výživa v Telči chybí a v této restauraci 

umí kuchaři tyto jídla připravovat. Cena za denní nabídku by mohla být až 90,-- Kč. 

Denní nabídka jídel by byla sestavena na celý týden. V Telči nenajdeme restauraci, 

která by měla nabídku denního menu na celý kalendářní týden. Jsou zde pouze nabídky 

v pracovním týdnu.  
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Obrázek 8: Část restaurace 

 

b) Restaurační kuchyně funguje již 8 let a denně používané přístroje již začínají 

zastarávat. Zatím všechny přístroje fungují, ale je třeba postupně zařízení 

modernizovat a doplňovat o nové přístroje. Největším nedostatkem v této 

moderní kuchyni je chybějící režon na talíře. Tento přístroj nahřívá talíře a 

kuchař se nemusí bát, že nebude jídlo dostatečně teplé, než se dostane na stůl 

před hosta. V dnešní moderní gastronomii je fungování kuchyně bez tohoto 

přístroje nepředstavitelné. Připravovat inovační návrh technického vybavení 

kuchyně včetně příslušného rozpočtu. 

4.2 Návrhy na zlepšení propagace hotelu 

Velkým krokem ke zvýšení návštěvnosti hotelu by bylo zlepšení marketingu. Strohé 

webové stránky a stejně primitivní prezentace na sociálních sítích žádného návštěvníka 

k pobytu nenaláká. Stránky poskytují pouze stručný popis, co hotel nabízí a počet míst, 

nějaké přesnější informace zde nevyčte. K ubytování nabízí snídani zdarma, ale jakou 

formou je snídaně podávána, v kolik hodin apod, to již neříká. Dále nabízí možnost 

stravování během dne, ale přehled o nabízených jídlech není zveřejněn. Po rozkliknutí 

záložky wellness se zobrazí možnost relaxace, ale častou stížností hostů je, že nikde 

není upozornění, že tato služba je zpoplatněna. Ceník nikde nenajdete. To je stejné i u 

bowlingu. Manažer hotelu by se měl sejít se správcem webových stránek a navrhnout 
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úpravy na zlepšení vzhledu stránek a přidat další odkazy. Čtyřhvězdičkový hotel již má 

být na vysoké úrovni, prostředí tomu nasvědčuje, ale webové stránky zatím pokulhávají. 

Touto nápravou by se mohla návštěvnost zvýšit. Dále by se na webových stránkách 

vyvěsila nabídka pobytových balíčků, která zde také chybí. Vytipováním méně 

obsazených měsíců a činností, které by mohly oslovit i novou skupinu zákazníků. 

Dalším místem pro prezentaci svojí firmy jsou sociální sítě. Pomalu každý druhý člověk 

tyto sítě navštěvuje a sdílí na nich svoje zkušenosti, dojmy a pocity. Hotel má svůj 

odkaz na facebooku, ale je tam pouze pár fotografií a žádný odkaz. Je třeba zde vystavit 

denní nabídku jídel, jídelní lístek, balíčky ubytování a konané akce. Hotel se ještě 

prezentuje na stránkách bookingu. Zde si mohou potencionální návštěvníci vybrat 

z aktuální nabídky volných pokojů. Dále zde zveřejňují hodnocení hotelu, s čím byli 

spokojeni a naopak co se jim nelíbilo, co bylo nevyhovující. 

4.3 Návrhy na zvýšení návštěvnosti hotelu 

4.3.1 Technické zázemí hotelu 

V první řadě si hosté stěžují na přílišný hluk na pokojích. Ze sousedního pokoje slyší 

televizi i hovory. Nejhorší situace je v pokojích umístěných nad bowlingovými drahami. 

Tyto pokoje jsou nabízeny až při úplné obsazenosti hotelu. Je třeba navrhnout nějaké 

opatření k odhlučnění pokojů. Je třeba zadat poptávku stavebním firmám a vybrat 

nejlevnější nabídku, která by přitom byla i nejúčinnější. 

Pokoje hotelu jsou z největší části umístěny v podkrovních prostorách. Zde je v letních 

měsících neuvěřitelné horko. Ve svých hodnoceních na stránkách booking.com je toto 

horko na pokojích po hluku druhou nejčastější stížností. Bylo by třeba v některé 

ubytovací části umístit klimatizaci. To by zvýšilo komfort nabízených pokojů. I toto je 

třeba zadat stavebním firmám a nechat si zpracovat cenovou nabídku. Následně 

s majitelem hotelu rozhodnou zda se tyto opatření uskuteční, či nikoliv.  

Další možností na zvýšení úrovně ubytování je modernizace technického vybavení 

pokojů. V dnešní době spotřební elektronika má životnost maximálně 8 let. To je právě 

doba provozu hotelu. Je třeba již uvažovat o postupné výměně televizorů za nové 

modernější. Nebude to taková investice jako odhlučnění, a nebo vybudování 

klimatizace, ale při počtu pokojů to také není levná záležitost. Proto je třeba se již 
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na výměnu připravit. Nejvhodnějším typem by byla televize, která umožňuje i příjem 

internetu. Tuto výměnu doporučuji ke zvážení až v další etapě modernizace hotelu. 

4.3.2 Návrh na zlepšení doplňkových služeb 

Hotel U Hraběnky nabízí k zapůjčení 2 bowlingové dráhy. Ve městě je toto sportovní 

vyžití jediné. Funguje na telefonické objednávky. V těchto prostorách je asi 30 míst 

k sezení a také vlastní bar, který nabízí různé nealkoholické i alkoholické nápoje. Na 

požádání lze zde podávat i občerstvení. Mohou se zde konat i různá setkání a oslavy se 

sportovním utkáním. Je to příjemné zpestření běžných oslav a zakončení roku. Stejně 

jako všechny ostatní prostory je i bowling nejvíce využíván od pátku do neděle. Dříve 

tuto zábavu využívaly organizace pro své zaměstnance jako benefit. Pracovníci 

dostávali v práci pernamentku a pravidelně např. ve čtvrtek mezi sebou zápasili. 

Mnohdy jim 2 hodiny nestačily, tak si přikupovali další. Při hře samozřejmě také 

popíjeli a na baru měli pěknou tržbu. Nyní se již nic takového neprovozuje. Manažer 

hotelu by mohl vymyslet nějakou soutěž o zajímavou cenu, aby opět lidi do 

bowlingových prostor přilákal. Vymyslet nějaký turnaj nebo soutěž není nic těžkého. 

Vše by vystavil na svých webových stránkách a facebooku. Vytisknul nějaké letáčky a 

roznesl do místních úřadů, obchodů a podniků. Potom již by jenom zapisoval přihlášky 

a rozdělil týmy do skupin, které by mezi sebou soutěžily. Určil by podmínky soutěže a 

rozepsal časy utkání. Soutěž by byla dlouhodobá, konala by se např. každou středu. 

Návrh bowlingového turnaje 

Manažer se snaží oslovit co nejvíc skupin zájemců o soutěž v bowlingu. Nejpočetnější 

skupinou ve městě a okolí jsou sportovci. Zašle nabídku fotbalistům, volejbalistům, 

hokejistům, basketbalistům, florbalistům atd. Navrhne tři termíny na pořádání v méně 

obsazených časech, aby se zvýšila návštěvnost. Podmínkou je 5 účastníků v každém 

týmu. Startovné je 500,-- Kč. Turnaj bude trvat 2 měsíce. Družstva zašlou závaznou 

přihlášku do stanoveného termínu a potom může manažer provést rozlosování družstev. 

Termíny a rozpis soupeřících týmů vystaví na svých webových stránkách a také 

stránkách Města Telče. Vytiskne letáčky, které informují o pořádání soutěže a může 

turnaj zahájit.  
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Pro hotel tato akce bude přínosem. Jednak se zaplní neobsazené časy bowlingu, ale také 

zvýší tržby za různé občerstvení podávané na baru u bowlingových drah. Samozřejmě, 

že turnaj přiláká i diváky, kteří si zde také nějaké občerstvení zakoupí.  

Po ukončení turnaje budou družstva odměněna podle umístění. Každý z vítězného týmu 

získá hlavní cenu v podobě volného vstupu do wellness. Další cenou může být večeře, 

návštěva bowlingu apod. 

Tyto ceny zvýší povědomí o nabízených službách hotelu. Místní navštěvovali hotel U 

Hraběnky, když byl nově otevřen. Potom návštěvnost ustoupila a ztratila oblibu mezi 

místními návštěvníky. Mnozí ani nevědí, že hotel nabízí i doplňkové služby jako 

wellness, saunu, masáže a že tyto služby nejsou nabízeny pouze návštěvníkům hotelu. 

Tímto se zvýší obsazenost bowlingu, restaurace i wellness. Soutěžící si s sebou 

přivedou i rodinné příslušníky a řeknou svým známým o nabízených službách. 

Velkým nedostatkem je umístění bowlingu v suterénu budovy, kam se přichází po 

schodech. Kdyby se přihlásil se skupinou nějaký vozíčkář, tak by ho kamarádi museli 

po schodech snést a na záchod zase vynést. Chybí zde bezbariérový přístup a to by 

napravilo vybudování výtahu. Ten by mohl sloužit i jako přístup do horních pokojů, 

které jsou také handicapovaným těžko dostupné.  

Návrh vybudování posilovny 

Dalším návrhem na rozšíření služeb by mohlo být vybudování malé posilovny. Hotely 

v dnešní době již běžně tuto službu nabízejí. Tímto by se mohl rozšířit okruh 

návštěvníků hotelu. Toto fitness zařízení by se mohlo umístit do nevyužitých prostor 

pod schody vedoucími k bowlingu. Tato místnost by se nemusela nijak předělávat. 

Pouze by se vyměnilo osvětlení a místnost se nechala vymalovat. Manažer hotelu musí 

zkonzultovat se sportovci vhodné vybavení. Stačí jenom pár posilovacích strojů, 

ribstole a může nabízet další doplňkové služby, po kterých je mezi hosty poptávka. 

Nejčastěji využívaným strojem při cvičení je běžecký pás. Jsou známé různé druhy 

těchto strojů levnější i dražší. Tento odpovídá střednímu využití - typ BH Fitness RC01 

Dual za 28 490,-- Kč. Rotoped  Dále jedna žebřina v ceně 3 000,-- Kč, trx za 2 000,-- 

Kč, bosu v ceně 4 500,-- Kč a sadu činek za 5 000,-- Kč.  Takového vybavení je pro 

udržení kondice postačující i pro sportovce. 
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Pobytové balíčky 

Je třeba si vytipovat období, které má nejnižší obsazenost a potom také nejméně 

navštěvované dny v týdnu. Doplňkové služby a návrhy na jejich zlepšení již byly 

popsány v předešlé kapitole. Nyní je potřeba tyto služby nabídnout a  přidat k běžné 

nabídce. Dohromady z nich vytvořit atraktivní pobytové balíčky, které by nalákaly jak 

stávající návštěvníky, ale také by oslovily nový segment na trhu s cestovním ruchem. 

Většina hostů ráda využije těchto balíčků a ví, že se nebudou na dovolené nudit. Mají 

předem naplánovaný program a nemusí si sami vyhledávat objekty, které by chtěli 

navštívit. Vše je zajištěné. Svoji výhodu to má i pro provozovatele, protože si zajistí 

návštěvnost i mimo turistickou sezónu a zvýší se poptávka po jeho službách. 

Pobytové balíčky jsou vždy zaměřeny na určitou cílovou skupinu zákazníků. Jsou 

zpravidla sestaveny na 3 dny. Základní součástí balíčku je ubytování a stravování, dále 

návštěva bowlingu a wellness. Dále nabídka masáží přímo na pokoji. Hotel může 

zajistit službu průvodce městem, zapůjčení kol i koní, dále vyjížďku v kočáře a nebo 

plavba loďkou.  

Město šťastných lásek 

Jedná se o takový nostalgický balíček, který je sestaven pro osoby, které mají nějaký 

citový vztah k městu Telči a rádi se sem pravidelně vrací 

 Balíček pro dvě osoby  

 Přivítání „welcome drinkem“ 

 Ubytování na 2 noci s polopenzí 

 První den procházka po náměstí 

 Projížďka na loďce 

 Wellness 

 Druhý den vyjížďka koňským kočárem 

 Masáž na pokoji 

 Třetí den prohlídka zámku s průvodcem 

 Focení v parku 
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Tabulka 1: Pobytový balíček - Město šťastných lásek 

Město šťastných lásek Běžná cena Cena 

balíčku 

Ubytování Dospělá osoba 2x, 2 noci 3900 Kč 3000 Kč 

Stravování Polopenze 2 osoby, 3x 2000 Kč 2000 Kč 

Doplňkové služby Wellness zdarma zdarma 

Masáž pro dva - částečná 500 Kč 300 Kč 

Průvodce zdarma zdarma 

 Vyjížďka kočárem 2 hodiny 1000 Kč 500 Kč 

Cena celkem 7400 Kč 5800 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Balíček jarní prázdniny 

Tento balíček je zaměřen na rodiny s dětmi, které nejezdí na hory a nechtějí strávit jarní 

prázdniny doma. Balíček je zaměřen na pohybové aktivity i odpočinek. 

 Spolupráce s Panským dvorem – lezecká stěna, lanové centrum 

 Muzeum techniky 

 Zimní stadión 

 Pěší turistika 

 Běžky Řásná 

Tabulka 2: Pobytový balíček - Balíček jarní prázdniny 

Balíček jarní prázdniny Běžná cena Cena 

balíčku 

Ubytování Dospělá osoba 2x, 4 noci 7000 Kč 6000 Kč 

 Dítě do 4 let  zdarma zdarma 

 Dítě 4 – 15let 2800 Kč 2000 

Stravování Polopenze 2 osoby, 4x 3000 Kč 3000 Kč 

 Dětská porce 1000 Kč 1000 Kč 

Doplňkové služby Wellness, masáž zdarma zdarma 

Vstup na lezeckou stěnu zdarma zdarma 

Průvodce zdarma zdarma 

Cena celkem 13800 Kč 12000Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Balíček pro sportovce 

Do Telče budou po otevření nového zimního stadiónu přijíždět hokejisté na zápasy, 

tréninky a soustředění. Budou hledat kvalitní ubytování a hotel U Hraběnky pro ně 

přichystá pobytový balíček, který bude zahrnovat: 

 Ubytování na 5 nocí s polopenzí 

 Wellness 

 Masáže 

 Posilovnu 

 bowling 

 Panský dvůr – lezecká stěna, lanové centrum 

 Sportovní hala ZŠ Hradecká 

Tabulka 3: Pobytový balíček - Balíček pro sportovce 

Balíček pro sportovce Běžná cena Cena 

balíčku 

Ubytování Dospělá osoba, 5 nocí 5000 Kč 4000 Kč 

Stravování Polopenze 5x 2500 Kč 2500 Kč 

Doplňkové služby Wellness 300 Kč zdarma 

Masáž  400 Kč 300 Kč 

Bowling 200 Kč zdarma 

 Posilovna zdarma zdarma 

Cena celkem 8400 Kč 6800Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Bussines balíček 

Jde o nabídku ubytování s využitím konferenčních prostor k firemním školením a 

akcím. 

 Ubytování  

 Využití auly na firemní školení minimálně pro 10 lidí 

 Zapůjčení projektoru, plátna a techniky 

 Coffee break 
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 Možnost využití doplňkových služeb 

Tabulka 4: Pobytový balíček - Bussines balíček 

Bussines balíček Běžná cena Cena 

balíčku 

Ubytování Dospělá osoba, 1 noc 900 Kč 800 Kč 

Stravování Polopenze pro 1 osobu 500 Kč 400 Kč 

Doplňkové služby Wellness 300 Kč zdarma 

Masáž  400 Kč 300 Kč 

Bowling 200 Kč zdarma 

 Posilovna zdarma zdarma 

Coffee break  200 Kč 150 Kč 

Cena celkem 2500Kč 1650Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Romantický balíček 

Pro zamilované páry zahrnuje: 

 Ubytování v pokoji superior s vířivkou 

 Uvítací nápoj welcome drink 

 Kytička na uvítanou 

 Romantická večeře při svíčkách 

 Bowling 

 Romantická masáž pro dva 

 Sauna 

 Možnost dárkového poukazu 
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Tabulka 5: Pobytový balíček - Romantický balíček 

Romantický (Valentinský) balíček Běžná cena Cena 

balíčku 

Ubytování Dospělá osoba 2x, 2 noci 4500 Kč 3000 Kč 

Stravování Polopenze 2 osoby, 3x 2000 Kč 1800 Kč 

Doplňkové služby Sauna 800 Kč zdarma 

Masáž pro dva 800 Kč 600 Kč 

Průvodce 300 Kč 300 Kč 

 Vyjížďka kočárem 2 hodiny 1000 Kč 1000 Kč 

Cena celkem 8800 Kč 6700 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Možnost využití průvodce 

Telč je historickými památkami a pro jedinečně dochované náměstí roku 1970 

vyhlášena městskou památkovou rezervací a v roce 1992 také zapsána do Seznamu 

světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.  

 

Obrázek 9: Město Telč   Obrázek 10: Telčské náměstí 
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Obrázek 11: Zámecká zahrada v Telči 

 

Hotel může mít nasmlouvaného průvodce, který by případným zájemcům o prohlídku 

historického centra města poskytl tyto služby. Dále by se mohla služba rozšířit o 

prohlídku celého města Telče v koňském kočáře, který je v Telči také k dispozici. To by 

mnoho hostů uvítalo a byla by to pěkná vyjížďka po městě a okolní krajině. Telč se 

pyšní nádherným starobylým náměstím, historickým zámkem asi ze 14. století, který je 

velmi oblíbeným místem filmařů a natočila se zde spousta známých pohádek a filmů. 

Díky knize Františka Kožíka dostalo město přezdívku „Město šťastných lásek“.  Krásná 

vyhlídka je také z místních věží, kde má návštěvník Telč jako na dlani a uvidí, jak je 

město obklopené třemi rybníky, které sloužily jako opevnění před nepřítelem. 

V loňském roce bylo také otevřeno Telčské podzemí, jako nové lákadlo pro turisty. 

Návštěvníci mohou také vyrazit do nedalekého Rakouska na prohlídku města Raabsu do 

muzea nebo za nákupy, kam jezdí pravidelná autobusová linka z Telče. 

Dalším místem, kde vyrůstá silná konkurence pro hotel je Panský dvůr, který se nachází 

přímo naproti hotelu U Hraběnky. Jsou to velké prostory bývalého statku, které jsou po 

částech rekonstruovány. Revitalizací se rozlehlé zanedbané hospodářské budovy 

proměnily v interaktivní centrum volnočasových aktivit a turistiky.  Nyní byla otevřena 

první část dvora, ve které se nachází lanové centrum nebo technika cejnového lezení na 

speciální lezecké stěně jediné v Evropě. Zatím manažer hotelu U Hraběnky může využít 

tuto konkurenci jako příležitost, protože v současné době nedisponuje vlastním 

ubytovacím ani stravovacím zařízením. Je zde pouze kavárna. Tuto atrakci by mohl 

použít do pobytových balíčků, bylo by to z hlediska využití efektivní pro obě strany.  
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Další příležitostí by mohl být v současnosti dokončovaný zimní stadión. Ten bude 

provozován celoročně a budou se zde hrát a trénovat i vyšší soutěže. Bylo by dobré tyto 

dospělé hokejisty ubytovat v hotelu a udělat pro ně další pobytový balíček, který by 

využil neobsazené dny v týdnu. Toto je velká příležitost tyto sportovce výhodným 

balíčkem nalákat. Také by určitě využili nově vybudovanou malou posilovnu. 
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5 Vyhodnocení návrhů 

K realizaci navrhnutých opatření je třeba vypracovat rozpočet nákladů a s nimi 

následujících přínosů. 

5.1 Náklady jednotlivých návrhů 

Náklady rozdělíme na jednorázové a průběžné. Jednorázové jsou zejména investiční 

náklady, jejichž výše je dána dodavatelem. Cena průběžných nákladů může být ve 

skutečnosti rozdílná. 

a) Jídelní lístek. Náklady na vytvoření nového jídelního lístku nebudou příliš vysoké. 

Největší položkou zde bude konečné vyvázání do desek.  Stylové desky v imitaci 

kůže budou zapadat do interiéru restaurace. Součástí jídelního lístku bude i 

nápojový lístek. Vše bude pěkně vyvázané a nebudou zde již vypadávat jednotlivé 

listy. Na samotném listu bude pouze denní menu sestavené na celý týden. Bude 

vyrobeno 30 jídelních lístků.  

Tabulka 6: Náklady na nový jídelní lístek 

Jednotlivá položka  Jednorázové náklady v Kč 

Papír, ostatní materiál 500,-- 

Náklady na tisk 1000,-- 

Vyvázání 3500,-- 

Celkem za návrh 5000,-- 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

b) V kuchyni zatím všechno funguje bez problémů, ale chybí zde přístroj, bez kterého 

si moderní kuchyně nedovedou svůj každodenní provoz představit. Tento přístroj 

ohřívá a udržuje talíře ve stejné teplotě, kterou si na přístroji nastavím. Když kuchař 

naservíruje jídlo na nahřátý talíř, tak host nedostane na stůl studené jídlo. Je to 

užitečný přístroj, který by byl stoprocentně využit a zvýšil by komfort restaurace. 

Cena těchto režonu se pohybuje od 20 000,--. Do této kuchyně by byl vhodný typ 

EPT se dvěma boxy na 100 talířů. Jde o nerezový transportní výdejní vozík pro 

přepravu a podávání vyhřátých talířů s termostatem. Tento typ je za cenu 27 390,-- 

Kč bez DPH. ( www.gastroprodej.cz) 
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Obrázek 12: Režon 

 

Zdroj: www.gastroprodej.cz 

V úseku kuchyně se musí naplánovat nejen nákup nového přístroje, ale je třeba 

vypracovat plán na postupnou výměnu stávajících pomalu dosluhujících elektrických a 

plynových spotřebičů a přístrojů. Vypracování inovačního plánu je důležité pro 

přehledné rozložení potřebných financí pro jeho uskutečnění. Manažer osloví nejlépe tři 

firmy, které vybavují stravovací provozy v České republice, ale i v zahraničí. Nechá si 

od nich zpracovat nabídku nového moderního vybavení do kuchyně. Tyto firmy mají 

zkušenosti s moderní gastronomií a při dodávce přístrojů od jednoho dodavatele, vyjde 

zařízení levněji, než kdyby majitel nakupoval každý přístroj samostatně.  

Seznam přístrojů plánovaných k výměně: 

 Režon (nový přístroj) 

 Konvektomat 

 Sporák 

 Fritéza 

 Grilovací deska 

 Vodní lázeň 

 Salamandr 

 Šokový zchlazovač 

 myčka 
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Konvektomat Rational SCC WE 101 E 

Obrázek 13: Konvektomat Rational 

 

Zdroj: www.pmn-nerez.cz 

Inteligentní přístroj umí zapékat jídla, vařit v páře, péct, dusit  apod. Může se zde 

připravovat maso, drůbež, ryby, přílohy atd. V jídle zůstanou živiny, vitamíny i 

minerály. Snadná je také údržba, velice dobře se čistí. Vnitřek je z vysoce odolné 

nerezové oceli. Tento přístroj dokáže nahradit varné kotle, horkovzdušné trouby, 

fritézy, pánve i ostatní přístroje.   

Cena přístroje je 239 990,-- Kč. 

TPF4-912 GV Sporák tálový s troubou 2x GN 2/1RM Gastro 

Obrázek 14: Sporák tálový s troubou 

 

Zdroj: www.technologie-stravovani.cz 

Jedná se o plynový nerezový sporák se čtyřmi plynovými hořáky a elektrickým tálem. 

V ceně 120 770,-- Kč. 
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Elektrickávodní fritéza Movilfrit FH17 400 V 

Fritéza díky spojení s vodou zajistí delší kvalitu používaného oleje.  

Obrázek 15: Elektrická vodní fritéza 

 

Zdroj: www.pmn-nerez.cz 

Cena 29 900,-- Kč 

G-GP 2/0, 5R/900F S – Plynová grilovací deska s otevřeným prostorem a policí 

Obrázek 16: Plynová grilovací deska 

 

Zdroj: www.technologie-stravovani.cz 

http://www.pmn-nerez.cz/
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Slouží k rychlé přípravě grilovaných mas a steaků. Na této desce lze připravit zdravou, 

netučnou stravu. 

Cena 42 680,-- Kč 

E-BM-4/900D – Vodní lázeň s dvířky 

Obrázek 17: Vodní lázeň s dvířky 

 

Zdroj: www.technologie-stravovani.cz 

Slouží jako doplňkové zařízení pro příruční zásobování pokrmů jako jsou omáčky, 

různé přílohy apod. Nahřívá podle regulovaného termostatu od  20 – 80 stupňů. 

Cena tohoto zařízení je 47 490,-- Kč. 

Posuvný salamander HI-LITE PLUS SRH2060 

Obrázek 18: Salamandr 

 

Zdroj: www.pmn-nerez.cz 
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Jedná se o úsporný přístroj do profesionální kuchyně, který umí gratinovat, grilovat, 

ohřívat nebo udržovat teplotu pokrmu. Je vybavený termostatem.  

Přístroj lze koupit za 67 501,-- Kč bez DPH 

 

Šokový zchlazovač a zmrazovač BC 411P 

Celonerezový přístroj má elektronické řízení, hygienický vnitřní  prostor s lepší 

cirkulací a snadným čištěním. Slouží k rychlému zchlazení nebo zmrazení vložených 

pokrmů. 

Obrázek 19: Šokový zchlazovač 

 

Zdroj: www.pmn-nerez.cz 

Cena přístroje je 84 500,-- Kč bez DPH. 

Myčka nádobí průběžná QQ 100 s odpadovým čerpadlem 

Jde o profesionální stroj na umývání talířů, skla, příborů i hrnců.  Jeho cena je 51 990,-- 

Kč bez DPH. 
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Obrázek 20: Myčka nádobí 

 

Zdroj: www.pmn-nerez.cz 

V následující tabulce jsou vypsány všechny stroje plánované k zakoupení a výměně.  

Tabulka 7:  Plán výměny strojů 

Název stroje Cena v Kč bez DPH 

Režon – nahřívač talířů   27 300,-- 

Konvektomat 239 990,-- 

Sporák 120 770,-- 

Fritéza   29 900,-- 

Grilovací deska   42 680,-- 

Vodní lázeň   47 490,-- 

Salamandr   67 501,-- 

Šokový zchlazovač   84 500,-- 

Myčka   51 990,-- 

Cena strojů celkem 712 121,-- 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výměna všech strojů najednou by vyšla na 712 121,-- Kč bez DPH. To je veliká 

investice, která je potřeba rozložit do více roků.  Nejdříve by se koupil režon, který ještě 

http://www.pmn-nerez.cz/
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v restauraci není. Nákup tohoto stroje není cenově náročný. Pořízení dalších strojů se 

rozloží do 5 let, podle opotřebení a poruchovosti jednotlivých strojů. 

c) propagace a prezentace hotelu. Současné webové stránky poskytují pouze obecné a 

základní informace o poskytovaných službách. Zákazník zde nenajde jídelní lístek, 

ceny za wellness, bowling apod. Manažer hotelu musí oslovit správce webových 

stránek, aby provedl úpravy a zlepšil jejich fungování. Stejně je na tom i facebook, 

kde je pouze pár fotografií od čínských turistů. Žádné pozvánky, jídelníček, 

upoutávka na pořádané akce prostě nic.  

Dále by se ještě mohla zveřejnit reklama na poskytované služby hotelu U Hraběnky 

v místním reklamním tisku. 

Tabulka 8:  Náklady na propagaci - průběžné 

Popis služeb Kč 

Náklady na správce webových stránek  5 000,-- 

Náklady na zaškolení ovládání webových stránek 1 000,-- 

Tisk reklamy 1 000,-- 

Služby na propagaci celkem 7 000,-- 

Zdroj: vlastní zpracování 

Náklady na propagaci hotelu jsou minimální a proto by měly tyto služby být provedeny 

co nejdříve.  

d) Další oblastí navrhovaných opatření jsou hotelové pokoje. Největším nedostatkem 

zde je přílišná hlučnost na pokojích. To je veliký problém, který není jednoduché 

odstranit. S tímto problémem musí majitel hotelu za stavebním odborníkem. Nechat 

si zpracovat projekt. Současně by bylo vhodné vyřešit i zabudování klimatizace, 

která je potřebná pro komfort na pokojích. Klimatizaci není nutné pořizovat do 

všech pokojů. Pokoje situované na sever nemusí být klimatizované. Někteří hosté 

ani klimatizaci nevyžadují, proto budou mít na výběr i pokoj bez ní. Tyto práce 

musí provést vybraná stavební firma. Je třeba si opravu pokojů naplánovat na 

nejméně navštěvované období tzn. měsíc březen a tyto práce budou moci probíhat 

za běžného provozu.  
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Podle průzkumu u stavebních firem se odhlučnění provádí jednoduchým, ale 

spolehlivým způsobem pomocí lisovaných akustických desek, které se lepí na stěnu 

lepidlem. Práci provede vybraná firma a dodá i potřebný materiál. Nejefektivnější by 

bylo zabudovat zároveň i klimatizaci. Ta se bude skládat z hlavní venkovní jednotky, 

která musí být šetrně umístěna tak, aby nenarušovala historický ráz okolí, neboť se hotel 

nachází přímo u zámeckého parku. Z venkovní jednotky povedou rozvody do 

vybraných pokojů, kde bude v pokoji umístěna na zdi vnitřní jednotka. Hosté si budou 

sami pomocí ručního ovladače regulovat teplotu v místnosti. 

Tabulka 9:  Rozpočet na odhlučnění a klimatizaci 

Popis činnosti Kč 

Odhlučnění pokojů, materiál – 17 pokojů 200 000,-- 

Klimatizace – 10 pokojů 300 000,-- 

Úklid    2 000,-- 

Celkem 502 000,-- 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rozpočet na rekonstrukci pokojů je nákladný, proto se budou muset práce rozložit do 

více etap. 

Stejně jako přístroje v kuchyni zastarává i vybavení pokojů, zejména elektronika. 

Televizory ještě fungují, ale je třeba si naplánovat jejich postupnou výměnu za nové 

modernější přístroje. V této oblasti šel vývoj rychle dopředu a nyní se prodávají 

televizory s led obrazovkami a zabudovaným internetem tzv. Smart televizory. Do 

hotelových pokojů by byla vhodná televize Samsung UE32J5572 za cenu 9 489,-- Kč. 

Hotel má 17 pokojů a jedna televize je umístěná na recepci. Celkem by nákup televizorů 

vyšel na 170 802,-- Kč. Tato částka by byla vynaložena při hromadném nákupu, kde by 

prodejce mohl poskytnout i větší slevu 5 – 10 %. Je ale zbytečné vyměňovat všechny 

přístroje najednou. Některé mohou fungovat ještě několik let, proto je lepší začít 

s modernizací postupně a tato výměna nezatíží rozpočet hotelu. 

e) Zorganizování bowlingového turnaje bude vyžadovat pouze drobné výdaje na výtisk 

letáčků a po skončení turnaje ceny pro zúčastněné týmy. Tato akce přinese hotelu 

hlavně obsazení bowlingových drah v nevyužívaném čase, tržby za občerstvení a 
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největším přínosem bude zviditelnění doplňkových služeb provozovaných hotelem 

U Hraběnky. 

f) Vybudování posilovny nebude tak velká investice. Místnost je připravena k využití, 

pouze se zvýší osvětlení a vymaluje. Zakoupí se posilovací stroje středního využití 

např. typ BH Fitness RC01 Dual za 28 490,-- Kč. Rotoped – cyklistický trenažer 

BC4620, také jedna žebřina v ceně 3 000,-- Kč, trx za 2 000,-- Kč, bosu v ceně 

4 500,-- Kč a sadu činek za 5 000,-- Kč.   

Tabulka 10: Rozpis nákladů na posilovnu 

Popis Kč 

Úprava osvětlení, výmalba   5 000,-- 

Žebřina   3 000,-- 

BH Fitness RC01 Dua 28 490,-- 

Rotoped – cyklistický trenažer BC 4620   5 395,-- 

Trx   2 000,-- 

Bosu   4 500,-- 

Sada činek   5 000,-- 

Celkem 53 385,-- 

Zdroj: vlastní zpracování 

Předpokládané náklady na vybudování posilovny jsou 53 000,-- Kč. Tato místnost by 

mohla být co nejdříve otevřena a vložena do nabídky doplňkových  služeb, které hotel 

nabízí.  S touto nabídkou již může oslovit širší veřejnost a zejména sportovce. 

5.2 Souhrn předpokládaných celkových nákladů 

a) Jednorázové – neinvestiční 

Tabulka 11: Jednorázové neinvestiční náklady 

 Jednotlivé položky Náklad v Kč 

1. Režon – nahřívač talířů 27 390,-- 

2. Elektrická vodní fritéza 29 900,-- 

 Celkem 57 290,-- 

Zdroj: vlastní zpracování 

b) Jednorázové – investiční ( technická zařízení) 



79 

 

Tabulka 12: Jednorázové investiční náklady 

 Jednotlivé položky Náklad v Kč 

1. Konvektomat Rational 239 990,-- 

2. Sporák tálový s troubou 120 770,-- 

3. Plynová grilovací deska   42 680,-- 

4. Vodní lázeň s dvířky   47 490,-- 

5. Posuvný salamandr   67 501,-- 

6. Šokový zchlazovač a zmrazovač   84 500,-- 

7. Myčka nádobí   51 990,-- 

 Celkem 654 921,-- 

Zdroj: vlastní zpracování 

U těchto nákladů je nutné, aby majitel hotelu zvážil priority pořízení jednotlivých strojů 

pro vybavení kuchyně a stanovil časový harmonogram jejich nákupu. 

c) Průběžné – investiční (stavební) 

Celkové investiční náklady činí 502 000,-- Kč, viz. tabulka č. 9, str. 77. 

d) Průběžné – neinvestiční (vybavení pokojů) 

Nákup televizorů – 170 802,-- Kč str.  

e)  Jednorázové – neinvestiční (vybavení posilovny) 

Nákup vybavení posilovny – 53 385,-- Kč viz. tabulka č. 10, str. 78. 

 

f) Marketing 

Průběžné náklady, které by podle konzultace s majitelem hotelu neměly 

přesáhnout 15 000,-- Kč za rok. 

 

Náklady celkem: 

Tabulka 13: Náklady celkem 

 Jednotlivé položky Náklad v Kč 

1. Jednorázové neinvestiční     57 290,-- 

2. Jednorázové investiční (technická zařízení) 654 921,-- 

3. Průběžné – investiční 502 000,-- 

4. Průběžné neinvestiční 170 802,-- 
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5. Jednorázové neinvestiční    53 385,-- 

6. Marketing    15 000,-- 

 Celkem 1 453 398,-- 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.3 Očekávané přínosy 

a) vyčíslitelné 

Majitel hotelu předpokládá, že po postupné realizaci předložených návrhů by mohlo 

v průběhu 10 let každoročně docházet ke zvýšení obratu u 

- ubytovacích služeb o 15 % 

- stravovacích služeb o 25 % 

- doplňkových služeb o 25 % 

Přínos v tržbách z ubytovacích služeb by při 15 % zvýšení obratu činil 490 tisíc Kč 

za rok. U stravovacích služeb by 25 % zvýšení obratu představovalo 985 tisíc Kč za 

rok. 

Současně míní, že konkrétní roční zvyšování obratu se bude zrychlovat nebo 

zpomalovat podle možností realizace předložených návrhů. 

b) Nevyčíslitelné 

Uvedenými opatřeními se předpokládá, že dojde ke zvýšení zájmu o využití hotelu 

zejména u tuzemských klientů. Tím dojde i k celkovému zkvalitnění nejen vlastního 

pobytu, ale i zlepšení služeb hotelnictví v celém regionu, což přispěje ke zvýšení 

turistického ruchu obecně. 
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Závěr  

V mojí diplomové práci bylo řešeno téma zlepšení služeb hotelu U Hraběnky. Jedná se 

o moderní a luxusní hotel, který jako jediný ve městě může používat označení 

čtyřhvězdičkový. Jeho poloha je v blízkosti historického centra města Telče, které se 

pyšní zápisem v seznamu kulturního dědictví UNESCO. Sousedí se zámeckým parkem 

a velkým městským parkovištěm, kam přijíždějí návštěvníci města i hotelu. Tyto 

okolnosti nahrávají k případnému zvýšení přílivu zákazníků.  Pro návštěvníka hotelu, 

kterého na první pohled zaujme útulné a luxusní prostředí, je neméně důležitá i nabídka 

poskytovaných služeb a jejich kvalita.  

Cílem diplomové práce bylo navrhnout a analyzovat pro společnost U Hraběnky s.r.o. 

taková opatření, která povedou ke zlepšení služeb hotelu a také ke zvýšení návštěvnosti 

mimo turistickou sezónu.   

Hotel U Hraběnky s.r.o. se potýká s různými nedostatky poskytovaných služeb, ale nic 

nedělá pro jejich zlepšení a odstranění. Jedná se zejména o ubytování hostů. Zákazníci 

si v recenzích hotelu stěžují na přílišnou hlučnost a omezení soukromí. Pokoje mají 

slabé zdi a vše je slyšet do vedlejších místností. Největší hlučnost je v pokojích nad 

bowlingovými drahami, do kterých se ubytovává, až když jsou ostatní pokoje obsazené. 

Dalším nedostatkem je v podkrovních pokojích situovaných na jih a západ v letních 

měsících přílišná teplota v místnosti. Chybí zde klimatizace, která by zvýšila komfort a 

pohodlí ubytování. Do běžného vybavení pokojů patří i televizory, které dobou 

používání již zastarávají a pomalu končí jejich doba použitelnosti.  

Důležitou součástí hotelu je i restaurace zařízená ve stylu dobových hodovních síní. Je 

velice útulná a poskytuje příjemné zázemí na občerstvení i popovídání při odpolední 

kávě. Nedostatkem se zde jeví nevhodný jídelní lístek, který se do krásného prostředí 

restaurace nehodí. Chybí zde v dnešní době tolik žádané polední menu, které zvyšuje 

návštěvnost v průběhu celého týdne.  

Dá se říci, že nejdůležitějším úsekem je hotelová kuchyně. Restaurace i hotel jsou 

závislé na kuchyni. Návštěvnost restaurace je vždy obrazem dobrého kuchaře a ten 

připravuje svá jídla na kvalitních a moderních kuchyňských přístrojích. Vybavení 

kuchyně se po letech provozu začíná opotřebovávat a zastarávat.  
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Ze zpracované SWOT analýzy, která rozděluje poskytované služby na silné a slabé 

stránky a vlivy z vnějšího okolí na příležitosti a hrozby, jsou viditelné všechny 

zpracované údaje. U silných stránek je to zejména celkové moderní vybavení hotelu, 

nekuřácké prostředí, vlastní parkoviště a příjemné prostředí při letním posezení na 

dvorku. Slabé stránky jsou popisovány v nedostatcích. Např. nevhodný jídelní lístek, 

hluk na pokojích, chybějící klimatizace, dále nedostatečná propagace hotelových služeb 

aj. Příležitostí pro zvýšení návštěvnosti hotelu se jistě stane rozvoj volnočasových 

aktivit poskytovaných v nově otevřeném Panském dvoře, který sídlí přímo naproti 

hotelu U Hraběnky. Tímto nově otevřeným areálem se může rozšířit okruh segmentu 

zákazníků a tím pádem zvýšit turistický ruch ve městě i mimo turistickou sezónu, kdy 

se snižuje i návštěvnost a obsazenost hotelu. Největší hrozbou pro jediný 

čtyřhvězdičkový hotel by byl vstup konkurence do města. V nově otevřeném areálu 

Panského dvora se plánuje do budoucna vybudovat a provozovat další čtyřhvězdičkový 

hotel ve městě. Proto je třeba se na tuto možnou konkurenci připravit již dnes a 

zkvalitnit všechny poskytované hlavní i doplňkové služby.  

Z výše popsaných návrhů a analýz jsem zpracovala opatření k nápravě nejdůležitějších 

nedostatků. Zpracovala jsem rozpočty na inovace a opravy jednotlivých částí hotelu. 

V hotelové části jsem navrhla rekonstrukci hotelových pokojů, která zahrnuje obložení 

stěn izolačními deskami, které dokonale zajistí odhlučnění pokojů. Součástí 

rekonstrukce je i zabudování klimatizace do pokojů. V poslední řadě jde o zakoupení 

nejmodernějších televizních přístrojů s internetem, které komfort na pokojích završí. 

V gastronomickém úseku jsem navrhla nový jídelní lístek, který by svým vzhledem i 

funkčností zapadl do rázu restaurace. Nabídka poledního menu, by měla být v takovéto 

restauraci samozřejmostí a tuto nabídku i ostatní nabídky vystavit na upravených a 

funkčních webových stránkách a také na sociálních sítích, které v dnešní době jsou již 

masivně navštěvované. Bez propagace a prezentace nemůže hotel fungovat. Návrh na 

inovaci kuchyňských strojů a zařízení je rozpracován na investiční a neinvestiční nákup. 

Další návrhy se týkají zlepšení a rozšíření doplňkových služeb hotelu. Zvýšení 

návštěvnosti bowlingu zajistí bowlingový turnaj a rozšíření segmentu návštěvníků 

hotelu zase vybudování malé posilovny pro sportovně založené rodiny i jednotlivce. 

Všechny tyto poskytované služby jsem zahrnula do sestavených pobytových balíčků, 

které jsou cílené na různé skupiny návštěvníků např. Romantické balíčky – Valentinské 
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a Město Šťastných lásek, Bussines balíčky, pobytové balíčky pro sportovce apod. 

Účelem těchto balíčků a akcí je zvýšit propagaci, návštěvnost a obsazenost hotelu 

během turistické sezóny, ale i mimo ni. Cílem je také prodloužit délku pobytu v hotelu. 

Všechny tyto poskytované služby, nabídky a akce je třeba zveřejňovat na svých 

webových stránkách a sociálních sítích, které projdou úpravou co nejdříve. Na údržbu a 

provoz webových stránek, propagaci v místním tisku a rádiu je vyčleněna částka do 

15 000,-- Kč za rok. Všechny ostatní navrhované úpravy, rekonstrukce a inovace se 

plánují zrealizovat v průběhu 10 let. V gastronomickém úseku dosahuje částka na 

výměnu zastaralého a opotřebovaného zařízení 712 121,-- Kč. Rekonstrukce hotelových 

pokojů 502 000,-- Kč a vybavení posilovny 53 385,-- Kč. Toto jsou největší náklady, 

které by se měly vynaložit, pokud se hotel chce udržet na špičce hodnocení hotelů ve 

městě Telči i okolí. Při 25 % přínosu zvýšení obratu ve stravování lze předpokládat 

přínos 985 tisíc korun za rok. U ubytování by šlo o zvýšení obratu o 15 % to činí 490 

tisíc korun za rok. Tímto zvyšováním obratu by se rekonstrukce a inovace dala 

realizovat rychleji. 

Doufám, že diplomová práce přinese hotelu důležité postřehy a návody, jak svoje 

služby zlepšit a zdokonalit a pomůže realizovat potřebná opatření ke zvýšení 

návštěvnosti, ale také spokojenosti hostů, aby se zde mohli cítit co nejlépe. 
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