
Jak porovnat přehled rezervací s 
fakturami za provizi?
Podrobný vizuální průvodce



V tomto průvodci je vysvětleno, jak zkontrolovat výši provize podle 
obdržených rezervací



Jak to probíhá?

Vaše měsíční faktura za provizi je vypočítána na základě termínu odjezdu 

hostů. Například: Pokud host odjede 2. února, tato rezervace bude zahrnuta ve 

faktuře, kterou obdržíte následující měsíc, což bude v tomto případě březnová 

faktura. 
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V extranetu najdete Přehled rezervací. Díky němu můžete snadno zkontrolovat 

rezervace, které jsou zahrnuty na vaší měsíční faktuře za provizi.

Faktura obsahuje rezervace, které jste obdržel/a přes Booking.com. Aby byla 

vaše faktura vždy správná, ujistěte se, že všechny vaše údaje v záložce Rezervace 

jsou správné a co nejdříve aktualizované.

Vaše faktura za provizi bude pro vás připravena vždy první týden v měsíci.

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=en_gb
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=pdf_reconciliation_guide&utm_term=reservations&utm_content=cs


Mnoho užitečných informací:
▸ Číslo rezervace

▸ Jméno hosta

▸ Termín příjezdu/odjezdu

▸ Pokojonoci

▸ Výše provize

▸ Status (Nedojezd, Zrušeno, Ok)

▸ Celková cena

Co najdete v Přehledu 
rezervací?



První kroky:

Jak si mohu 
prohlédnout 
Přehled rezervací?

Přihlaste se do extranetu.

Přejděte do záložky 
Finance.
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Zobrazit 
přehled

Klikněte na Přehled 
rezervací.

Záložka 
Finance

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fhome.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=extranet_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=home&utm_content=cs
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=cs
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=cs


Pro vytisknutí nebo 
stažení Přehledu 
rezervací klikněte na 
příslušné modré 
tlačítko.

Přehled rezervací.

Stáhnout nebo 
vytisknout

Číslo rezervace

Pro zobrazení 
jednotlivých 

rezervací klikněte 
na číslo rezervace. 
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V záložce Finance 
vyberte sekci 

Faktury, kde najdete 
všechny vaše faktury.

Pro uložení kopie 
faktury klikněte na 

Stáhnout PDF.

Prohlížení faktur.

Stáhnout 
PDF

Faktury

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_invoices.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=invoice_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=invoices_overview&utm_content=cs


Jak provést změny ve vašich rezervacích, 
aby byly všechny údaje na fakturách 
správně.

Nedojezdy označte do 48 hodin.

Je to snadné:

1. Klikněte na záložku Rezervace v extranetu a vyberte číslo 
příslušné rezervace. 

2. Klikněte na Označit jako nedojezd na pravé straně obrazovky. 
Tím rezervaci označíte za zrušenou. 
 
3. Vy i host obdržíte potvrzení e-mailem.

Změny provádějte před odjezdem hosta.

Je to snadné:

1. Klikněte na záložku Rezervace v extranetu, kde můžete provést změny 
v rezervaci, včetně změn termínu.

2. Klikněte na číslo příslušné rezervace a na pravé straně obrazovky 
vyberte jednu z možností z menu pod tlačítkem na pravé straně 
obrazovky Změnit termín rezervace a ceny. 

Ujistěte se, že všechny změny provedete hned, jakmile se o nich dozvíte. Tím zajistíte, že jsou vaše 
faktury správné a ušetříte tak čas.
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https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservations&utm_content=cs
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservations&utm_content=cs


1. Přihlaste se do extranetu, klikněte na záložku Finance a vyberte Přehled rezervací. 
2. Ve sloupci s názvem Odvolat se zaškrtněte políčko u rezervace, pro kterou chcete odeslat odvolání a objeví se modré tlačítko 
pro odvolání. 

3. Klikněte na modré tlačítko pro odvolání, zadejte skutečnou výši obdržené tržby, vyberte důvod pro odvolání a uveďte svůj 
komentář. 

4. Klikněte na tlačítko Odeslat odvolání. Člen našeho týmu Credit Control vás bude co nejdříve kontaktovat. 

Jak postupovat, pokud si myslíte, že vám 
je účtována chybná provize.

Pokud jste zapomněl/a označit rezervaci jako nedojezd nebo nahlásit neplatnou platební kartu v limitu 48 hodin po odjezdu 
hosta, tyto rezervace budou zahrnuty ve vaší faktuře. Nemůžeme to vždy zaručit, avšak někdy je možné takové rezervace z 
vaší faktury odstranit pomocí následujících kroků:

Upozornění: Funkce odvolání je určena pouze pro výjimečné situace. Obecně platí, že by ke změně v rezervaci mělo dojít během 48 hodin od odjezdu hosta. 
Konečné rozhodnutí je na uvážení týmu Credit Control. Pokud bude odvolání zamítnuto, není možné pro stejnou rezervaci zahájit další odvolání.

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=cs


Tipy.

• Ujistěte se, že své faktury platíte v čas, aby vaše ubytování 

bylo stále otevřeno pro rezervace online na Booking.com.

• Udržujte si přehled o vašich rezervacích a potvrďte, že 

všechny informace v záložce Rezervace jsou správně předtím, 

než je vaše faktura vytvořena. 
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https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservations&utm_content=cs


To je vše. Nyní víte, jak porovnat 
přehled rezervací s fakturami za 
provizi.

Máte více otázek o používání extranetu? Pro tipy a další 
průvodce z našeho centra podpory pro partnery klikněte na 
odkazy níže.

Jak nastavit omezení dostupnosti

Vše, co potřebujete vědět o programu Genius

Vizuální průvodce pro aktualizování dostupnosti Jak mohu v extranetu nahlásit, že se host k pobytu nedostavil?

Jak mohu označit platební kartu za neplatnou?

Co mám dělat, pokud mám pochybnosti ohledně provize, 
která mi byla naúčtována?

https://partnerhelp.booking.com/hc/cs/articles/115000826045?utm_source=phc_pdf&utm_medium=add_restrictions&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://partnerhelp.booking.com/hc/cs/articles/212708969?utm_source=phc_pdf&utm_medium=what_is_genius&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://partnerhelp.booking.com/hc/cs/articles/213577765?utm_source=phc_pdf&utm_medium=update_your_availability&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=cs
https://partnerhelp.booking.com/hc/cs/articles/212714929?utm_source=phc_pdf&utm_medium=report_noshow&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://partnerhelp.booking.com/hc/cs/articles/212715309?utm_source=phc_pdf&utm_medium=mark_invalid_card&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://partnerhelp.booking.com/hc/cs/articles/115005440789?utm_source=phc_pdf&utm_medium=query_commission&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://partnerhelp.booking.com/hc/cs/articles/115005440789?utm_source=phc_pdf&utm_medium=query_commission&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=en_gb

