Vybrané aspekty cestovního ruchu České republiky

Kód 320261-14

Metodické poznámky
Kapitola, která se věnuje makroekonomickému pohledu na cestovní ruch, vychází z údajů platební bilance
(položka „cestovní ruch“), jíž sestavuje ČNB. Přestože jsou tyto údaje v zásadě konzistentní s daty statistiky
cestovního ruchu, kterou sestavuje ČSÚ, je třeba upozornit na některé odlišnosti. Zatímco platební bilance
zahrnuje toky související s cestami všech osob mezi danými zeměmi, a to z jakéhokoli důvodu a po jakkoli
dlouhou dobu, statistika cestovního ruchu pracuje jen s cestami mimo tzv. obvyklé prostředí (bydliště
respondenta, místo pracoviště, místo kde respondent studuje atd.), přičemž trvání cesty je kratší než jeden
rok a jejím hlavním účelem není zaměstnání v subjektu sídlícím v cílové zemi. Druhou významnou odlišností
obou statistik je pojetí osobní dopravy. Zatímco statistika cestovního ruchu sleduje všechny náklady
související se zajištěním osobní dopravy, platební bilance zahrnuje pouze tu část osobních dopravních
nákladů, která je spojena s pohybem osob v cílové zemi. To znamená, že platební bilance nezahrnuje tu
část osobních dopravních nákladů, která souvisí se zajištěním dopravy do cílové země a zpět.
Druhá část, sledující především výkony hromadných ubytovacích zařízení, vychází především z údajů
sledovaných ČSÚ. Vedle toho byly použity také některé doplňkové zdroje jiných institucí. Šlo zejména o
výsledky pravidelného šetření o příjezdovém cestovním ruchu (výběrové šetření návštěvníků na vybraných
hraničních přechodech, vč. letiště), více informací o tomto šetření i jeho výsledcích lze nalézt na
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Statistiky-Analyzy/Statistikycestovniho-ruchu-2014/Prijezdovy-cestovni-ruch
a také výsledky pravidelných šetření o lázeňské léčebné péči, blíže
http://www.uzis.cz/katalog/zdravotnicka-statistika/lazenska-pece
Síť zařízení poskytující lázeňsko-léčebnou péči (Ústavem zdravotnických informací a statistiky) se zcela
nekryje s počty zařízení, které sleduje ČSÚ v rámci tzv. lázeňského segmentu cestovního ruchu (z pohledu
lůžkové kapacity byla v roce 2013 shoda okolo 90 %).
Údaje, které byly využity ze zdrojů ČSÚ, se týkají především sítě hromadných ubytovacích zařízení a jejich
výkonů (počtu návštěvníků či přenocování). Jako hromadné ubytovací zařízení (HUZ) lze chápat zařízení s
minimálně 5 pokoji a zároveň 10 lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující 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 apod.
Na základě výsledků projektu Ministerstva pro místní rozvoj "Zkvalitnění informací o vybraných sektorech
cestovního ruchu" byl aktualizován Registr hromadných ubytovacích zařízení ČSÚ a došlo k revizi dat
kapacit i návštěvnosti za roky 2012 a 2013. Výsledky výše zmíněného projektu ukázaly, že jak ubytovacích
zařízení, tak lůžek, existuje v ČR větší počet, než vykazovaly statistiky v předešlém období. Týká se to
především penzionů, turistických ubytoven a hotelů nejnižší třídy. Naopak beze změny zůstaly pouze hotely
v nejvyšší třídě (pětihvězdičkové), za které je časová řada (počtu zařízení, lůžek i návštěvníků) dlouhodobě
zcela srovnatelná. U ostatních kategorií hromadných ubytovacích zařízení (a z nich odvozených agregací)
bylo nutno při detekci dlouhodobých trendů (2000-2013), zohlednit skokový nárůst výkonů plynoucí z výše
uvedené revize. Naštěstí pro roky 2012 i 2013 jsou souběžně k dispozici údaje o hromadných ubytovacích
zařízeních jak v nové, tak i staré metodice. Více informací lze nalézt na
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cru_cr
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/metodika_casove_rady_cestovni_ruch
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