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Úvod, zaměření a cíle studie
Studie se zabývá analýzou vybraných aspektů cestovního ruchu v ČR. Byly zpracovány dva základní
pohledy. V prvé řadě makroekonomický s důrazem na finanční toky mezi českou ekonomikou a zahraničím,
v jehož rámci je provedena i komparace zemí EU. Rozbor vychází z revidovaných údajů platební bilance za
roky 1993-2013, která již plně respektuje nový metodický standard pro sestavování platební bilance BPM6
(pouze v části zabývající se mezinárodním srovnáním jsou použita data respektující předchozí verzi BPM5),
a z údajů národních účtů sestavených na základě standardu ESA 2010.
Dále nezůstal opomenut ani pohled mikroekonomický, jenž akcentuje nepeněžní ukazatele a ve větší věcné
či územní podrobnosti zachycuje zejména lůžkové kapacity, počty návštěvníků, jejich přenocování či využití
lůžek. Vychází převážně ze statistik cestovního ruchu (prováděných ČSÚ) a zachycuje období 2000-2013
(podle možnosti doplněné i o aktuální údaje za část roku 2014). Pro zachycení širšího kontextu návštěvnosti
ČR byly použity i základní veřejně dostupné údaje z pravidelného šetření o příjezdovém cestovním ruchu,
které ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj realizuje agentura Stem/Mark. Konečně k zachycení
některých významných strukturálních změn v lázeňském cestovním ruchu ČR posloužily údaje o léčebné
lázeňské péči, kterou dlouhodobě sleduje Ústav zdravotnických informací a statistiky.
Studie je zaměřena především na zachycení dlouhodobějších tendencí cestovního ruchu v ČR, a to v obou
výše uvedených pohledech. Pracuje především s ročními údaji, ty jsou ve zdůvodněných případech
doplněny o čtvrtletní pohled (např. pro jemnější zachycení pohybu v příjmech a výdajích u platební bilance,
či pro určení sezónnosti příjezdů návštěvníků z jednotlivých zemí, kteří pobývají v hromadných ubytovacích
zařízení v ČR).
Záměrem autorů bylo zpracování studie kratšího rozsahu, proto nebyly zohledněny některé další disponibilní
datové zdroje, které mohou poskytnout širší pohled na cestovní ruch v ČR. Jde například o vývoj některých
odvětví s cestovním ruchem těsně spjatých (stravování a pohostinství, cestovní kanceláře či letecká
doprava), či o sociální pohled na cestovní ruch optikou údajů získaných z výběrových šetření u domácností
(příjmy a výdaje na cestovní ruch, uskutečněné kratší a delší cesty v rámci ČR i do zahraničí, či postojové
charakteristiky různých skupin domácností k dovoleným). Naopak dva výše zvolené pohledy (tj. platební
bilance a výkony hromadných ubytovacích zařízení v ČR) byly zpracovány s o to větší podrobností.
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