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Otázky pro Jitku Fatkovou
ředitelku odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Mladá žena patří ke státním úředníkům, kteří umí pracovat se statistikou. Vzhledem
k oboru cestovního ruchu, ve kterém pracuje již řadu let, jí čísla hodně napoví, jaký
bude další vývoj.

Využíváte údaje Českého statistického úřadu o cestovním ruchu často?
Velmi často. Pracujeme především s časovými řadami. Jedná se v hlavní
míře o oblast návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu jako v podstatě jediném „tvrdém“ ukazateli absolutních dat
z oblasti příjezdového cestovního ruchu, bohužel, pouze za hromadné
ubytování. Z těchto statistik připravujeme pravidelné tabulkové výstupy
a analýzy pro vedení ministerstva a veřejnost. Tyto údaje jsou zároveň
využívány pro stanovení kvalifikovaného odhadu počtu všech zahraničních návštěvníků České republiky v rámci šetření „Příjezdový cestovní
ruch 2009–2015“, jehož jsme zadavatelem. Dále využíváme roční údaje
ČSÚ o kapacitách hromadných ubytovacích zařízení a čtvrtletní údaje
o výjezdovém a domácím cestovním ruchu.
Jaké další zdroje informací máte k dispozici?
Údaje, které vznikají prostřednictvím našeho čtvrtletního šetření příjezdového cestovního ruchu, a oblast platební bilance z cestovního ruchu, kterou –
také čtvrtletně – publikuje ČNB. Dále využíváme informace z našich projektů.
Jaký vztah máte ke statistice?
Rozhodně se nepovažuji za odborníka na statistiku, ovšem plně si uvědomuji
její význam pro rozvoj jakéhokoli odvětví, v mém případě cestovního ruchu.
Můj vztah ke statistice a statistickým datům je tedy jednoznačně pozitivní.
Vzpomínáte si, kdy jste se s ní setkala poprvé?
Poprvé to bylo na gymnáziu. V profesním životě jsem se statistickými
daty začala pracovat v roce 2003, a to při tvorbě koncepce rozvoje cestovního ruchu v jižních Čechách.
Zmínila jste se o projektech. Které z nich se týkají oblasti statistiky
cestovního ruchu?
V současné době se jedná o tři systémové projekty financované ze strukturálních fondů Evropské unie, na jejichž realizaci spolupracujeme právě
s ČSÚ. Konkrétně je realizován projekt „Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR“, jehož hlavní aktivitou je
šetření „Příjezdový cestovní ruch 2009–2015“. Další projekt „Zkvalitnění
informací o vybraných sektorech cestovního ruchu“ je určen k zajištění
komplexních statistických informací o sektoru tuzemských hromadných
a individuálních ubytovacích zařízení a sektoru cestovních kanceláří
a agentur na našem území. Cílem třetího projektu „Zkvalitnění informací
o kongresovém a incentivním turismu – KIT“ je zajištění statistických
dat o počtu a struktuře organizátorů působících na trhu cestovního ruchu ČR, o počtu, struktuře a regionálním rozložení jimi provedených

akcí a jejich účastnících. V současnosti máme o tomto segmentu pouze
částečné informace pocházející ze statistik ČSÚ, které se zabývají jen
KIT akcemi v hromadných ubytovacích zařízeních. Naprosto opomíjeny
jsou akce realizované například v kongresových centrech. Návštěvníci
akcí kongresového typu patří mezi turisty s největšími denními výdaji.

Seznamte se
JMÉNO: Ing. Jitka Fatková
VZDĚLÁNÍ: Vystudovala v letech 1994–1997 Jihočeskou univerzitu
v Českých Budějovicích, obor ekonomika a technika cestovního ruchu.
ZAMĚSTNÁNÍ: Pracovní zkušenosti v oblasti cestovního ruchu získala
v letech 1997–2003 jako vedoucí oddělení cestovního ruchu Městského úřadu v Písku a v letech 2003–2009 jako ředitelka Jihočeské centrály
cestovního ruchu.
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