
rezervační a ubytovací software pro autokempy 

přehled hlavních funkcí programu 
 

VERZE 2019/09 

 
 

UBYTOVÁNÍ 
základní verze 

(bez UP) 

UBYTOVÁNÍ 
plná verze 

(včetně UP) 

UBYTOVÁNÍ 
plná verze 

+ OBJEDNÁVKY 
UBYTOVÁNÍ základní verze: modul Ubytování bez podpory sledování obsazenosti v ubytovacím plánu 
UBYTOVÁNÍ plná verze: modul Ubytování s podporou sledování obsazenosti v ubytovacím plánu 
UBYTOVÁNÍ plná verze+OBJ: modul Ubytování s podporou sledování obsazenosti v ubytovacím plánu + modul Objednávky 

 

VYSTAVENÍ UBYTOVACÍHO/PLATEBNÍHO DOKLADU 

 vystavení účtenky (daňový doklad), dodacího listu, faktury 

 podpora příjmu hotovosti v eurech, podpora platby kartou 

 snadné prodloužení / zkrácení pobytu, storno dokladu, dotisk dokladu 

 zjednodušené vystavení ubytovacího dokladu pro hosty s rezervací 

 možnost platby při příjezdu / při odjezdu 

 možnost připojení čtečky os. dokladů (čtečka není součástí dodávky) 

 neomezený počet ceníků (např. hlavní základní ceny / školy) 

 v ceníku možnost nastavit období s odlišnými cenami 

 evidence výběru/vrácení kaucí (na obsazené chaty, půjčené zařízení…) 

 možnost tisku účtenky v cizích jazycích 

 vedení peněžního deníku, informace o výši hotovosti v pokladně 

 balíčky služeb (použití snížené sazby DPH u vybraných služeb) 

 archiv dříve vystavených dokladů 

 faktury s volitelnou strukturou uvedených služeb a volitelným textem 
popisujícím poskytnuté služby 

ANO ANO ANO 

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE HOTOVOSTNÍCH TRŽEB (EET) 

 odesílání informací o hotovostních tržbách k registraci do systému 
finanční správy (podle zákona č. 112/2016 Sb.) 

ANO ANO ANO 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 Správa uložených osobních údajů s ohledem na obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) 

ANO ANO ANO 

AUTOMATICKÉ VYSTAVENÍ DALŠÍCH DOKLADŮ PŘI UBYTOVÁNÍ HOSTA 

 tisk přihlašovacího lístku pro cizineckou policii 

 tisk povolení k vjezdu 

 tisk poučení k vydané identifikační vstupní kartě 

 tisk kontrolních samolepicích štítku ke stanům, karavanům, vozidlům 

ANO ANO ANO 

UZÁVĚRKA SMĚNY 

 kontrola hotovosti v pokladně 

 kontrolní tisk stručného seznamu vystavených dokladů daňových 
(účtenky) i nedaňových (dodací listy) 

 podklady pro zaúčtování tržby včetně rekapitulace DPH 

 tisk domovní knihy 

 export domovní knihy pro elektronické nahlášení ubytovaných cizinců 

 tisk úklidových lístků (seznam právě uvolněných chat po odjezdu hosta) 

 tisk podkladů pro očekávanou výplatu kaucí na příští den 

ANO ANO ANO 

EVIDENCE VÝBĚRU REKREAČNÍHO POPLATKU 

 sledování vybrané částky 

 tisk domovní knihy (seznam hostů platících rekreační poplatek podle 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) 

ANO ANO ANO 

EVIDENCE UBYTOVANÝCH HOSTŮ - DOMOVNÍ KNIHA 

 kniha hostů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 
České republiky a podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) 

 elektronické předávání seznamu ubytovaných cizinců cizinecké policii 

 domovní kniha se generuje automaticky na základě seznamu hostů 
uvedených v ubytovací účtence 

 vyhledávání hostů podle jména, data pobytu, čísla dokladu apod. 

ANO ANO ANO 
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EVIDENCE OBSAZENÉ LŮŽKOVÉ KAPACITY 

 podklady pro placení poplatku OÚ z obsazené lůžkové kapacity (podle 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) 

ANO ANO ANO 

EVIDENCE UMÍSTĚNÝCH STANŮ ANO ANO ANO 

EVIDENCE UMÍSTĚNÝCH VOZIDEL, KARAVANŮ ANO ANO ANO 

VÝKAZ POČTU HOSTŮ A POČTU PŘESPÁNÍ PRO STATISTICKÝ ÚŘAD ANO ANO ANO 

RŮZNÉ TISKOVÉ PŘEHLEDY 

 přehled účtenek vystavených za období včetně rekapitulace DPH 

 struktura tržeb podle poskytnutých služeb 

 statistika počtu hostů, obsazenosti chat… 

ANO ANO ANO 

MOŽNOST TISKU DOKLADŮ V CIZÍCH JAZYCÍCH ANO ANO ANO 

ADRESÁŘ HOSTŮ 

 správa kontaktních údajů pro snadné použití v nových dokladech 
ANO ANO ANO 

SLEDOVÁNÍ OBSAZENÝCH/VOLNÝCH CHAT/MÍST V UBYTOVACÍM PLÁNU - ANO ANO 

TISK ÚKLIDOVÝCH LÍSTKŮ - ANO ANO 

EVIDENCE PŘIJATÝCH OBJEDNÁVEK 

 rezervace chat/míst 

 snadné generování textových smluv/poukazů, archivování 

 možnost odeslání smlouvy emailem 

 přehled objednávek pro zadané datum příjezdu 

 přehled objednávek podle jména hosta resp. podle čísla objednávky 

 vystavení zálohové faktury/konečné faktury před pobytem 

 barevné rozlišení objednávek v seznamu a ve štaflích podle stavu 
(uhrazená plně / částečně / neuhrazená / po splatnosti…) 

 import požadavků na rezervace zadaných na webových stránkách 
kempu (je nutná spolupráce se správcem webu) 

 zobrazování rezervací na webových stránkách kempu (je nutná 
spolupráce se správcem webu) 

- - ANO 

EVIDENCE PŘIJATÝCH ZÁLOH 

 záznam o přijaté platbě 

 vystavení daňového dokladu k přijaté platbě 

 automatický odpočet přijaté zálohy při vystavování účtenky 

 párování záloh s ubytovacími doklady pro zaúčtování 

- - ANO 

RYCHLÉ VYSTAVENÍ UBYTOVACÍHO DOKLADU PODLE OBJEDNÁVKY 

 automatické předvyplnění účtenky podle údajů uvedených v rezervaci 
(jméno, adresa, termín, rezervované chaty, další objednané služby…) 

 automatický odpočet přijaté zálohy od ceny služeb v účtence 

- - ANO 

 

DALŠÍ MOŽNOSTI PROGRAMU 
   

NAČÍTÁNÍ OSOBNÍCH DAT ELEKTRONICKOU ČTEČKOU OSOBNÍCH DOKLADŮ 

 možnost využít čtečku osobních dokladů pro rychlejší zaevidování hosta 
ANO ANO ANO 

EXPORT DAT 

 možnost exportu dat do různých formátů (XLS, TXT, PDF, XML…) 

 odesílání seznamu ubytovaných cizinců cizinecké policii elektronicky 

ANO ANO ANO 

ZABEZPEČENÍ DAT, PŘÍSTUPOVÁ OPRÁVNĚNÍ 

 vysoké zabezpečení dat (MS SQL Server, transakce, zálohování) 

 přístupová oprávnění pro jednotlivé uživatele resp. pro skupiny  

ANO ANO ANO 

SÍŤOVÝ PROVOZ SYSTÉMU 

 možnost odbavování hostů u více pokladen (počítačové stanice 
propojené lokální sítí) 

 možnost zpracování objednávek ze samostatné stanice (stanice musí 
být připojena lokální sítí nebo prostřednictvím Internetu) 

 možnost kontroly provozu recepce ze samostatné stanice (stanice musí 
být připojena lokální sítí nebo prostřednictvím Internetu) 

- ANO ANO 
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