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Výhody efektivního spravování cen a dostupnosti

Pokud přidáte ceny 

a dostupnost 

na 16 měsíců dopředu, 

zvýšíte svou viditelnost 

ve výsledcích hledání 

a přilákáte hosty, kteří 

rezervují s předstihem.

Budete mít více času 

na rozvoj podnikání, 

protože vám ubudou 

starosti s provozními 

záležitostmi.

Oslovíte různé typy hostů 

tím, že se přizpůsobíte 

jejich potřebám.
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První kroky

Přihlaste se 

do extranetu.

Klikněte na záložku 

Kalendář a ceny v horní 

části stránky, pak klikněte 

na Kalendář.
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Kalendář a ceny

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/availability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb


Kapitola 1: Aktualizace cen
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Úprava jednotlivých cen

Před nastavením ceny se 

ujistěte, že je 

zaškrtnuto 

„Otevřeno“

(pro rezervaci) napravo 

od kalendáře.

Poté zadejte novou 

cenu. 

Klikněte na tlačítko 

Uložit, aby se provedené 

změny uložily.
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Pokud chcete změnit 

jednotlivé ceny, stačí 

kliknout na kalendář

a vybrat termín. 

Pokud chcete změnit 

několik termínů 

najednou, zadejte 

termíny do políček 

v pravém horním rohu. 

Klikněte



Pokud chcete provést 

hromadnou změnu cen, 

klikněte na první datum, 

u kterého chcete cenu 

změnit, a táhněte myší

až k poslednímu datu, 

které chcete změnit.

Hromadná úprava cen

Požadované termíny 

můžete také zadat 

v pravém horním rohu.

Před nastavením ceny se 

ujistěte, že je zaškrtnuto 

„Otevřeno 

pro rezervaci“ napravo 

od kalendáře.

Klikněte na tlačítko 

Uložit, aby se provedené 

změny uložily. 
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Klikněte 
a táhněte myší



Kapitola 2: Aktualizace 
kalendáře 
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Pokud chcete změnit 

dostupnost v kalendáři, 

klikněte a táhněte 

myší až k poslednímu 

datu, které chcete 

změnit.

Termíny si můžete také 

vybrat v pravém horním 

rohu.

Aktualizace kalendáře

Pokud chcete ve svém 

měsíčním kalendáři 

otevřít nebo zavřít 

některé termíny, 

klikněte na „Otevřeno 

pro rezervaci“ nebo 

„Zavřeno“ napravo 

od kalendáře.
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Klikněte 
a táhněte myší



Kapitola 3: Aktualizace omezení
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Definice
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• Omezení minimální délky pobytu

Je možné nastavit, aby si hosté u vás nemohli rezervovat kratší pobyt než vámi vybraný počet 

nocí.

• Žádné odjezdy a příjezdy v určitých dnech

Pokud existují 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 předstihem mohou hosté rezervovat ubytování.

Upozornění: Pokud si nastavíte omezení na určité termíny, pokoje a/nebo cenové kategorie, hosté si u vás budou moci 

rezervovat pokoj nebo ubytování jen v případě, že budou jejich kritéria vyhledávání odpovídat podmínkám, které jste si 

nastavili. Pokud například nastavíte omezení minimální délky pobytu na 3 dny, vaše ubytování se nebude ve výsledcích 

hledání zobrazovat hostům, kteří hledají kratší pobyt. Tato omezení můžete kdykoli změnit.



Aktualizace omezení

Pro výběr termínů 

klikněte a táhněte myší

vpravo nebo je vyberte 

v pravém horním rohu.

Ujistěte se, že jsou dané 

termíny Otevřené 

pro rezervace. Poté 

vyberte některá z omezení 

dostupných pod cenou 

a nastavte je podle svých 

představ.

Klikněte na tlačítko 

Uložit, aby se nově 

nastavená omezení uložila. 

Možnosti omezení:

Min. délka pobytu 

Žádné odjezdy

Žádné příjezdy

Min. předstih pro rezervaci

Pokud chcete omezení 

minimální délky pobytu 

odstranit, nastavte minimální 

délku pobytu na 1 noc. Pokud 

chcete omezení minimálního 

předstihu pro rezervaci 

odstranit, nastavte minimální 

předstih pro rezervaci 

na „Nenastaveno“.

Upozornění: Některé typy omezení nemusí být pro vaše ubytování k dispozici. 

Pokud chcete nastavit další omezení, kontaktujte nás a my vám je zpřístupníme.
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Klikněte 
a táhněte myší

https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/213319409


Tipy od Booking.com
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Naše tipy:

• Aby bylo možné pokoj nebo ubytovací 

jednotku rezervovat, musí mít nastavenou 

dostupnost a cenu. 

• Hosté si mohou pobyt rezervovat až 

16 měsíců předem, ujistěte se proto, že 

využíváte této příležitosti na zviditelnění 

ubytování a získání rezervací. 

• Svou dlouhodobou dostupnost 

zkontrolujete tím, že kalendář přepnete 

na Roční přehled.

• Stáhněte si aplikaci Pulse a spravujte své 

ceny a dostupnost kdykoliv a kdekoliv.

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/availability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=yearly_view_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://www.booking.com/propertyapp.en-gb.html

