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Výhody efektivního spravování cen a dostupnosti

Pokud přidáte své ceny a 
dostupnost na 16 měsíců 

dopředu, zvýšíte svou 
viditelnost ve výsledcích 

hledání a oslovíte hosty, 
kteří rezervují s 

předstihem.

Budete mít více času na 
rozvíjení svého 

podnikání, protože vám 
ubudou starosti s 

provozem.

Oslovte různé typy 
hostů tím, že vyhovíte 

jejich potřebám.
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První kroky

Přihlaste se do extranetu.

Klikněte na záložku 
Ceny a dostupnost ve 
vrchní části stránky, pak 
klikněte na Kalendář.

Strana 4

Ceny a dostupnost

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=cs_cz


Kapitola 1: Aktualizování cen
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Pokud chcete změnit 
jednotlivé ceny, stačí 
najet myší na ceny a 
kliknout na čtvereček, 
který se vám zobrazí. 

Zadejte novou cenu a 
stiskněte klávesu Enter 

nebo klikněte mimo dané 
políčko.

Úprava jednotlivých cen

Klikněte

K přesunutí do dalšího 
políčka stiskněte 

klávesu TAB nebo 
opakujte postup myší.  
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Pokud chcete provést 
hromadnou změnu cen, 

klikněte na první 
datum, kde chcete cenu 
změnit, a táhněte myší 

až k poslednímu datu, 
které chcete změnit.

 

Hromadná úprava cen (1)

Klikněte a 
táhněte myší

Objeví se okno, do 
kterého zadejte cenu, 

kterou chcete nastavit na 
zadané období v bílém 

rámečku.

Klikněte na Uložit, aby se 
provedené změny uložily. 

 

Zadejte cenu

Uložte změny
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Další způsob, jak snadno 
provádět hromadné 

úpravy, je kliknout na 
Hromadná úprava 

informací v pravé části 
obrazovky.

Objeví se okno, ve kterém 
vyberte termíny a dny v 
týdnu, u kterých chcete 
provést úpravy.

Upravovat můžete Pokoje 
k prodeji, Ceny, Status 
pokoje a Omezení 
najednou nebo vybrat 
jednu či dvě možnosti. Po 
provedení úprav v dané 
části klikněte na Uložit 
změny.

Hromadná úprava cen (2)

Pokoje k 
prodeji

Ceny

Status pokoje

Omezení

Strana 8 



Chcete-li zobrazit 
ceny na základě 

obsazenosti, použijte 
filtr vedle rámečku 
pro výběr termínu.

Chcete-li upravit ceny 
na základě 

obsazenosti, klikněte 
na Upravit cenu na 

základě obsazenosti 
pod cenovou 

kategorií. 

Úprava cen dle obsazenosti

Objeví se vyskakovací okno, 
ve kterém vyberte 
Doporučené nastavení 
nebo Individuální 
nastavení.

Můžete si nastavit změnu 
ceny u obsazenosti, která je 
nižší/vyšší než vaše 
základní obsazenost.

Až nastavíte ceny dle 
obsazenosti, klikněte na 
Uložit změny.

Zapnout/vypnout

Sleva  %

Upravte 
kliknutím

Klikněte na filtr

POZNÁMKA: Pokud u některé z vašich cenových kategorií není tato funkce dostupná, obraťte se na Booking.com, aby vám byla 
aktivována.

TIP: Pokud máte nějaké nabídky, zobrazí se vedle rámečku pro výběr termínu filtr Nabídky. Můžete na něj kliknout a nabídky zobrazit.
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Kapitola 2: Aktualizování 
dostupnosti
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Pokud chcete upravit 
jednotlivé pokoje nebo 

ubytovací jednotky, 
přejeďte myší přes 

daný pokoj a klikněte 
na rámeček, který se 

zobrazí.

Zadejte aktuální počet 
pokojů k prodeji a 

stiskněte klávesu Enter 
nebo klikněte vedle.

 

Úprava dostupnosti u jednotlivých pokojů

Klikněte

Přejít do dalšího políčka 
můžete stisknutím 
klávesy TAB nebo 
opakujte postup myší.
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Chcete-li provést 
hromadnou úpravu 

pokojů k prodeji, klikněte 
na první datum daného 

období a táhněte myší až 
k poslednímu datu 

termínu.

 
 

Hromadná úprava pokojů k prodeji  (1)

Klikněte a táhněte 
myší

Objeví se vyskakovací 
okno, do kterého zadejte 

počet pokojů nebo  
ubytovacích jednotek, 
které chcete nabízet k 

prodeji ve vybraném 
období uvedeném v bílém 

rámečku.

Nově nastavenou 
dostupnost uložte 

kliknutím na Uložit 
změny. 

 
 

Zadejte hodnotu

Uložte změny
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Další způsob, jak snadno 
provádět hromadné úpravy, 

je kliknout na Hromadná 
úprava informací v pravé 

části obrazovky.

Objeví se okno, ve kterém 
vyberte termíny a dny v 
týdnu, u kterých chcete 
provést úpravy.

Upravovat můžete Pokoje 
k prodeji, Ceny, Status 
pokoje a Omezení 
najednou nebo vybrat 
jednu nebo dvě možnosti. 
Po provedení úprav v 
dané části klikněte na 
Uložit změny.

Hromadná úprava pokojů k prodeji (2)

Hromadná úprava 
informací

Pokoje k prodeji

Ceny

Status pokoje

Omezení
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Kapitola 3: Otevírání a zavírání 
pokojů pro rezervace
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Pokoje nebo ubytovací 
jednotky můžete otevřít 

nebo uzavřít pro 
rezervace kliknutím na 

zeleně nebo červeně 
označené políčko. 

Barva políčka se změní 
na červenou, pokud 
dostupnost pokoje nebo 
ubytovací jednotky na 
daný den uzavřete. 
Pokud je pokoj otevřený 
pro rezervace, políčko je 
zabarvené zeleně.

Otevírání a zavírání pokojů na 
jeden den

Red Pokoj není k dispozici 
pro rezervaci

Pokoj je otevřený 
pro rezervaci

Pokoj  je otevřený 
pro rezervaci, 
ale jsou u něj 
nastavená 
omezení.

Klikněte 
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Další způsob, jak snadno 
provádět hromadné 

úpravy, je kliknout na 
Hromadná úprava 
informací u názvu 

pokoje.

Objeví se okno, ve kterém 
vyberte termíny a dny v 
týdnu, u kterých chcete 
provést úpravy.

Upravovat můžete Pokoje 
k prodeji, Ceny, Status 
pokoje a Omezení 
najednou nebo vybrat 
jednu nebo dvě možnosti. 
Po provedení úprav v 
dané části klikněte na 
Uložit změny.

Otevírání a zavírání pokojů na 
delší časové období 

Hromadná úprava 
informací

Pokoje k prodeji

Ceny

Status pokoje

Omezení
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Zavřeno
Pokoj jste uzavřeli záměrně.

Žádná dostupnost
Není nastavená dostupnost / hodnota dostupnosti je 
0.

Není uvedena cena
U cenových kategorií nemáte nastavenou cenu.

Cena uzavřena

Cenové kategorie na daný termín máte uzavřené.

Vyprodáno
Pokoje, které na Booking.com prodáváte, jsou na 
tento termín již rezervované.

Více omezení
Kombinace výše uvedených příčin.

Důvody, proč vaše ubytování není dostupné pro 
rezervaci

Může se stát, že váš pokoj není k dispozici pro rezervace, ačkoliv jste ho neuzavřeli. Příčin může být 
několik. V kalendáři bude důvod vždy zvýrazněn červeně v řádku Status pokoje.
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Kapitola 4: Otevírání a zavírání 
cenových kategorií
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Otevřít nebo uzavřít 
cenovou kategorii pro 

rezervaci můžete, pokud 
kliknete na horní 

polovinu políčka s cenou. 

Objeví se vyskakovací 
okno, kde můžete zvolit 

Otevřít nebo Uzavřít.

Po dokončení úprav 
klikněte na Uložit 

změny.

Otevření nebo uzavření cenové 
kategorie pro rezervaci

Červená

Bílá

Cenová kategorie 
není dostupná pro 
rezervaci
Cenová kategorie 
je dostupná pro 
rezervaci

Cenová kategorie 
je dostupná pro 
rezervaci, ale 
jsou u ní 
nastavená 
omezení.

Otevřít/Uzavřít

Klikněte a 
táhněte myší

Uložit
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Chcete-li provést 
hromadné otevření 

nebo uzavření 
cenových kategorií, 

klikněte na první 
datum daného období 

a táhněte myší až k 
poslednímu datu 

termínu.

Objeví se vyskakovací 
okno, kde můžete zvolit 

Otevřít nebo Uzavřít.
Po dokončení úprav 

klikněte na Uložit. 
 

Otevření nebo uzavření několika 
cenových kategorií pro rezervaci

Klikněte a 
táhněte myší

Otevřít/Uzavřít
Červená

Bílá

Cenová kategorie 
není dostupná pro 
rezervaci

Cenová kategorie 
je dostupná pro 
rezervaci

Cenová kategorie 
je dostupná pro 
rezervaci, ale 
jsou u ní 
nastavená 
omezení.

Uložit
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Kapitola 5: Aktualizování 
omezení
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Definice

Strana 22

• Minimální, maximální nebo přesná délka pobytu
Můžete nastavit, aby si hosté u vás mohli rezervovat pobyt na určitou délku.

• Omezení minimální nebo maximální délky pobytu od dne příjezdu
Můžete nastavit minimální a maximální počet nocí, na které si host může rezervovat pobyt od 
data příjezdu.

• Žádné odjezdy a příjezdy v některých dnech
Pokud jsou dny, kdy nemůžete provádět check-in ani check-out, můžete tyto dny uzavřít pro 
příjezdy a odjezdy. Hosté si pak nebudou moci rezervovat pobyt, který v těchto dnech začíná 
nebo končí (budou si ale moci rezervovat pobyt, který v těchto dnech probíhá). 

• Omezení, jak dlouho před příjezdem lze vytvořit rezervaci
S jakým nejmenším a největším předstihem mohou hosté rezervovat ubytování.



Chcete-li zobrazit svá 
omezení, použijte filtr 

vedle rámečku pro výběr 
termínu.

Úprava jednotlivých omezení

Klikněte na datum, u 
kterého chcete provést 

úpravu. 

Zadejte hodnotu, kterou 
chcete u daného omezení 

nastavit.

Stiskněte klávesu Enter 
nebo klikněte myší vedle.

Možnosti omezení:
Minimální délka pobytu 
Maximální délka pobytu
Minimální délka pobytu včetně 
dne příjezdu
Maximální délka pobytu včetně 
dne příjezdu
Pobyt s přesně určenou délkou
Žádné odjezdy
Žádné příjezdy
Minimálně kolik hodin/dnů 
předem lze provést rezervaci
Maximálně kolik hodin/dnů 
předem lze provést rezervaci

Klikněte

Klikněte na filtr

UPOZORNĚNÍ: Některá omezení se nemusí u vašeho ubytování zobrazovat. Pokud chcete nastavit jiné typy 
omezení, obraťte se na Booking.com, aby vám byla aktivována.

Strana 23 



Chcete-li provést 
hromadné úpravy 

omezení, klikněte na 
první datum daného 

období a táhněte myší 
až k poslednímu datu 

termínu.

 
 

Úprava několika omezení (1)

Objeví se vyskakovací 
okno, do kterého zadejte 

hodnotu,  kterou chcete u 
daného omezení v bílém 

rámečku nastavit.

Po dokončení úprav 
klikněte na Uložit. 

Klikněte a táhněte 
myší

Klikněte na filtr

Uložit
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Zadejte 
hodnotu



Další způsob, jak snadno 
provádět hromadné 

úpravy, je kliknout na 
Hromadná úprava 

informací v pravé části 
obrazovky.

Objeví se okno, ve kterém 
vyberte termíny a dny v 
týdnu, u kterých chcete 
provést úpravy.

Upravovat můžete Pokoje 
k prodeji, Ceny, Status 
pokoje a Omezení 
najednou nebo vybrat 
jednu nebo dvě možnosti. 
Po provedení úprav v 
dané části klikněte na 
Uložit změny.

Úprava několika omezení (2)
Hromadná úprava 
informací

Pokoje k 
prodeji

Ceny

Status pokoje

Omezení
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Tipy od Booking.com
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Naše tipy
• Aby bylo možné pokoj nebo ubytovací 

jednotku rezervovat, musí mít 
nastavenou cenu u cenové kategorie a 
dostupnost. 

• Hosté si mohou pobyt rezervovat až 16 
měsíců předem, takže se ujistěte, že 
využíváte všech šancí na zviditelnění 
svého ubytování a získání rezervací.

• Svou dlouhodobou dostupnost 
zkontrolujete tím, že kalendář přepnete 
na Roční přehled nebo přepněte na 

Měsíční přehled, kde můžete spravovat 

ceny a dostupnost na měsíc.

• Přilákejte různé typy hostů tím, že 

nastavíte různé cenové kategorie (např. 
Bez možnosti vrácení peněz).

• Stáhněte si aplikaci Pulse a spravujte 
své ceny a dostupnost kdykoliv a 
kdekoliv.

• Zkopírujte snadno své stávající ceny a 

omezení na příští rok nebo sezónu pomocí 

nástroje pro kopírování cen.

Roční/měsíční 
přehled

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=yearly_view_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=cs_cz
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/rate_plans.html?lang=en
https://www.booking.com/propertyapp.en-gb.html
https://office.booking.com/admintranslate/site/translate.html?l=private&lang=cs&aid=1&tag=/private/homepage_banner_copy_yearly_rates_body_season/name;#edit
https://office.booking.com/admintranslate/site/translate.html?l=private&lang=cs&aid=1&tag=/private/homepage_banner_copy_yearly_rates_body_season/name;#edit
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/inventory/ratecp_wizard.html?ses=3d9b9ead8cef8832d9cd8c3a39ee33d2&lang=cs

