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pro ubytovací zařízení cestovního ruchu
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Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2005. Podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, ve znění pozdějších předpisů, je zpravodajská jednotka povinna poskytnout všechny požadované údaje.
Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem. Děkujeme za spolupráci.

Vyplněný dotazník laskavě doručte do 15 dnů po jeho obdržení
ČSÚ - odbor gesčního zpracování Ústí nad Labem, pošt. přihr. 31, Špálova 2684, 400 11 Ústí nad Labem
Formuláře výkazů, elektronický sběr dat, registry, číselníky a aktuální statistické informace na: www.czso.cz

D047
Uveďte, prosím,
provozovatele ubytovacího zařízení

CHARAK

obchodní jméno firmy

............................................................................................................................................ 1

obec

...........................................................................................................................................

ulice

............................................................................................................................................ 3

číslo popisné

4

číslo orientační

2

5

PSČ

6

IČO (má-li méně než osm míst, doplňte zleva nuly)

7

D048
UBYTZAR

Uveďte, prosím,
název ubytovacího zařízení

...........................................................................................................................

1

obec

...........................................................................................................................

2

ulice

...........................................................................................................................

3

číslo popisné

4

5

číslo orientační

PSČ

6

Pořadové číslo ubytovacího zařízení

7

ZÚJ

8
vyplní statistika

D019

SEZONA

Ubytovací zařízení je v provozu(zakřížkujte pouze jednu odpověď)
celoročně ...............................................................................................................................................

1

sezónně (jen letní období) .....................................................................................................................

2

sezónně (jen zimní období) ...................................................................................................................

3

sezónně (letní i zimní období) ...............................................................................................................

4

1

Vysvětlivka: Celoroční provoz - ubytovací zařízení je v provozu alespoň 9 měsíců v roce bez přerušení
Letní období - období od května do října
Zimní období - od konce listopadu do dubna
Smíšené letní i zimní obdobíse liší od celoročního provozu tím, že mezi zimní a letní (resp. letní a zimní) sezónou
dojde k přerušení provozu alespoň na jeden měsíc
D028

ROKCIN
1

Rok zahájení činnostiubytovacího zařízení
Vysvětlivka:

Uvede se rok, ve kterém ubytovací zařízení začalo poskytovat ubytovací služby pro cestovní ruch (vztahuje se k
budově ubytovacího zařízení, ne k provozovateli).
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U všech následujících oddílů uveďte stav k 31. 12. 2004 nebo k poslednímu dni, kdy zařízení nabízelo
ubytování.
D014
Kategorie ubytovacího zařízení

KAT

(označte křížkem pouze jednu odpověď)

Hromadná ubytovací zařízení

Třída

hotel ...........................................................................................................................

*****

01

hotel, motel, botel ......................................................................................................

****

02

hotel, motel, botel .....................................................................................................

***

03

hotel, motel, botel ......................................................................................................

**

04

hotel, motel, botel ......................................................................................................

*

05

hotel garni ..................................................................................................................

06

pension ......................................................................................................................

07

kemp ..........................................................................................................................

08

chatová osada ...........................................................................................................

09

turistická ubytovna .....................................................................................................

10

ostatní .......................................................................................................................

11

1

Ubytování v soukromí
samostatný(é) pokoj(e) v bytě, v rod. domě, chalupě, chatě (pronájem části ubyt. zař.)

12

celý byt, rodinný dům, chata, chalupa .......................................................................

13

ostatní .......................................................................................................................

14

D014
Ubytovací zařízení je zařízení, které pravidelně (nebo nepravidelně) poskytuje přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za
účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě,
v letních a zimních táborech.
Kategorie určuje druh ubytovacího zařízení.
Třída stanovuje požadavky na vybavení, úroveň a rozsah služeb spojených s ubytováním v ubytovacím zařízení.
Hotel1) je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služby s tím
spojené (zejména stravovací, každodenní úklid a stlaní lůžek). Hotely se člení do pěti tříd na základě jejich vybavení a
označují se hvězdičkami.
Hotel garni je ubytovací zařízení zajišťující stejný rozsah služeb jako hotel příslušné třídy, avšak s omezeným rozsahem stravování
(pouze snídaně).
Motel1) je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, poskytující přechodné ubytování a služby s tím spojené, převážně
pro motoristy, (parkování musí být zajištěno v bezprostřední blízkosti motelu) a člení se do čtyř tříd.
Pension1) je ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb,
avšak s ubytovacími službami srovnatelnými s odpovídající třídou hotelu - člení se do čtyř tříd.
Kemp, tábořiště je ubytovací zařízení pro přechodné ubytování ve vlastním zařízení hostů (stan, obytný přívěs apod.), případně i v
ubytovacích objektech provozovatele (chaty, sruby, bungalovy apod.).
Chatová osada je ubytovací zařízení pro přechodné ubytování hostů výhradně v ubytovacích objektech provozovatele (chaty,
sruby, bungalovy).
Turistická ubytovna je jednodušší ubytovací zařízení s větším počtem lůžek v ubytovacích místnostech.
Ostatní jsou např. léčebné lázně, rekreační zařízení podniků (odborových svazů), školící střediska podniků (odborových svazů),
ubytování apartmánového typu a jiná ubytovací zařízení, která vyčleňují kapacitu pro cestovní ruch (např. domovy mládeže,
vysokoškolské koleje, podnikové ubytovny apod.), odlišná od ubytování hotelového typu nezahrnutím každodenního úklidu a
stlaní lůžek do ceny ubytování.
Ubytování v soukromí poskytuje omezené množství míst k ubytování hostů (zpravidla 1 rodinné jednotky). Pronajímané pokoje v
rodinném domě se liší od penzionu tím, že hosté jsou ubytováni spolu s rodinou vlastníka objektu a poskytované doplňkové
služby jsou minimální.
1) definován vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/98 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a
Oficiální jednotnou klasifikací ubytovacích zařízení České republiky
Poznámka: Nezařadí-li respondent ubytovací zařízení do kategorie dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/98 Sb., o obecných
technických požadavcích na výstavbu, bude toto zařízení pro statistické účely přeřazeno do odpovídající kategorie.

D085

KONGRES
Kapacita pro pořádání kongresů v počtu osob ...................................................................
Počet kongresů za rok ...........................................................................................................
Uvedou pouze zařízení zabývající se pořádáním kongresů a sympozií, není-li tento údaj
přímo k dispozici, uveďte prosím alespoň kvalifikovaný odhad.

1
2
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POCPOK

D021
Počet pokojů a chatek sloužící pro cestovní ruch

Vysvětlivka:

- jednolůžkových ..........................................................................................

1

- dvoulůžkových ...........................................................................................

2

- tří a více lůžkových ....................................................................................

3

- apartmá ......................................................................................................

4

Do počtu pokojů se nezapočítávají pokoje pro ubytování personálu, majitelů zařízení a pokoje dlouhodobě
sloužící pro ubytování zaměstnanců jiných podniků. Apartmá se skládá z ložnice a obývacího pokoje. U chatek
vyplňte řádek s odpovídajícím počtem lůžek (např. chatka se třemi a více lůžky řádek 3, tři a vícelůžkové pokoje).
Chatka s více pokoji, která slouží k ubytování jedné rodiny se započítává do apartmá.

Celkový počet pokojů a chatek (vyplňte pouze v případě, že se liší od kapacity pro cestovní
ruch) .............................................................................................................
Vysvětlivka:

5

Do celkové kapacity ubytovacího zařízení se započítávají všechny pokoje bez ohledu, zda slouží cestovnímu
ruchu, tj. včetně pokojů, které slouží pro ubytování personálu, majitelů zařízení a pokoje dlouhodobě sloužící pro
ubytování zaměstnanců jiných podniků.

D022

POCLUZ
Počet lůžek sloužící pro cestovní ruch .................................................................................

Vysvětlivka:

1

Lůžko je určeno výhradně pro noční odpočinek hosta. Do počtu lůžek se zahrnují jen lůžka ve výše uvedených
pokojích (odd. D021). Nezahrnují se příležitostná lůžka, která mohou být upravena ze zařízení sloužícího
dennímu odpočinku hosta (např. spací křeslo, gauč). Palanda jsou dvě spojené postele v patrech nad sebou a
počítají se jako dvě lůžka.
POCMIS

D023
Počet míst pro stany a karavany sloužící pro cestovní ruch .............................................
Vysvětlivka:

1

Počet míst pro stany a karavany = počet stanovišť pro umístění stanů, obytných přívěsů a karavanů. Minimální
průměrná čistá plocha pro stan a osobní automobil je 30 m2, pro obytný přívěs a osobní automobil nebo obytné
motorové vozidlo je 60 m2.
CENA

D024

1

Průměrná cena za ubytování v Kč (na 1 osobu a noc) za rok 2004
Vysvětlivka:

Průměrná cena se uvádí bez ceny snídaně (pokud je cena snídaně zahrnuta v ceně pokoje) bez daně z přidané
hodnoty (DPH). Průměrnou cenu za ubytování (za osobu a noc) získáte vydělením čisté roční tržby za ubytování
počtem přenocování hostů za rok 2004.

D029

ZONA
Zařazení ubytovacího zařízení do zóny cestovního ruchu
(zakřížkujte možnost nejvíce odpovídající skutečnosti)
Zóna
městského a kulturně-poznávacího cestovního ruchu

1

lázeňského cestovního ruchu

2

cestovního ruchu v okolí vodních ploch

3

horského cestovního ruchu

4

ostatní

5

Vysvětlivka:

Zóna městského a kulturně-poznávacího cestovního ruchu: zahrnuje města a místa atraktivní z hlediska
existence architektonických a kulturně-historických památek (hrady a zámky včetně zřícenin, církevní stavby,
technická díla, památky lidového umění), galerií, muzeí, pořádání kulturních, společenských, sportovních a
výstavních akcí.
Zóna lázeňského cestovního ruchu: zahrnuje lázeňská města a místa s poskytováním lázeňské péče (s
přírodními léčivými zdroji - minerální vody, léčebná bahna a slatiny, léčebné plyny, léčebné klima).
Zóna cestovního ruchu v okolí vodních ploch: zahrnuje místa s možností pobytu u vodní plochy (koupání,
vodní sporty).
Zóna horského cestovního ruchu: zahrnuje místa s možností turistiky a provozování zimních sportů.
Zóna ostatní: zahrnuje místa, která nelze zařadit do žádné z výše uvedených typů zón.

1
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D025

SLUZBY
Zakřížkujte služby poskytované ubytovacím zařízením:
- restaurace pouze pro ubytované hosty .....................................

1

- restaurace pro veřejnost ...........................................................

2

- kavárna, vinárna, bar ................................................................

3

- vlastní parkoviště ......................................................................

4

- bezbariérový přístup ..................................................................

5

- možnost úhrady platební kartou ...............................................

6

- směnárenské služby .................................................................

7

- pořádání kongresů ....................................................................

8

- pořádání školení, kurzů, prac. setkání ......................................

9

- obchodní (sekretářské) služby ..................................................

10

- přístup k internetu .....................................................................

11

- dětský koutek, hřiště .................................................................

12

- bazén ........................................................................................

13

- sauna, solárium .........................................................................

14

- fitness centrum ..........................................................................

15

- jiné druhy sport. vyžití (tenis, kuželník, golf apod.) ...................

16

- lázeňské procedury ...................................................................

17

- kadeřnictví .................................................................................

18

- kosmetické služby, masáže ......................................................

19

- praní, žehlení, čištění (pouze jako služba hostům) ..................

20

- prodej map, průvodců, suvenýrů apod. ....................................

21

D090
ZAMEST
Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách (osoby v pracovním nebo služebním poměru)

1

Počet pracujících majitelů firmy a spolupracujících členů domácnosti

2

D090
ř.1: Uveďte evidenční počet zaměstnanců Vašeho ubytovacího zařízení k 31. 12. 2004 nebo ke dni ukončení sezony nebo provozu
bez ohledu na délku jejich pracovního úvazku. Pokud jste k požadovanému datu nezaměstnávali žádné osoby, uveďte do
příslušného políčka 0.
ř.2: Uveďte počet majitelů, kteří se pravidelně zúčastňují práce v ubytovacím zařízení. Uvedou se i spolupracující členové
domácnosti majitele (manžel resp. manželka a děti po ukončení povinné školní docházky), kteří se podílejí na práci v
ubytovacím zařízení, přitom však k ní nejsou v pracovním poměru. Majitel a spolupracující členové jejich domácnosti
uvedení v ř.2 nesmí být zároveň zahrnuti do ř.1.
D049
Dotazník
vyplnil:

Jméno,
příjmení

1

Telefon

2

Datum

3

Fax

4

Podpis

5

E-mail

6

K o m e n t á ř:

