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Anotace: 

Seznámení  s pojmem satelitní účty 

cestovního ruchu,  jejich vznik a význam 

ve světě a v ČR. 

 

  

   

Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 



Co je to satelitní účet 

cestovního ruchu? 

  rozhodně to není žádný satelit  

  je to systém k měření ekonomických  

    a sociálněekonomických přínosů cestovního ruchu 



Cestovní ruch  

představuje jedno z největších světových ekonomických odvětví.  

 

je největším tvůrcem pracovních míst  

jedním z největších exportních odvětví  

významný stimulátor investičních aktivit 

Přesto se v řadě zemí dosud setkává s nedostatečným 

politickým i ekonomickým doceněním a chybí věrohodné 

kvantitativní údaje. 

Řešení se formovalo více jak 20 let. 



Řešením bylo vytváření  

satelitních účtů cestovního ruchu (TSA) 

Jednotný rámec pro jejich vytváření připravily: 

   Eurostat (Statistická kancelář Evropské unie), 

 

   OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj),  

 

   WTO (Světová turistická organizace). 

Návrhy byly potvrzeny na mezinárodní konferenci o cestovním ruchu, 

organizované WTO a vládou Kanady v Ottawě v červnu 1991.  

 

Postupně zpracované programy a dokumenty byly v roce 1993 oficiálně 

přijaty Statistickou komisí OSN a staly se tak mezinárodně uznávanými 

standardy pro statistiku cestovního ruchu. 



Mezinárodní standardy v satelitním účtu cestovního ruchu 

byly schváleny 1. března 2000 Komisí pro statistiku OSN 

Satelitní účet cestovního ruchu definuje řadu globálních standardů, podle 

nichž lze měřit skutečný přínos cestovního ruchu pro národní hospodářství. 

 

Zaměřuje se na: 

  procentní podíl cestovního ruchu na tvorbě HDP, 
 

  podíl cestovního ruchu na vytváření pracovních míst, 
 

  na objem kapitálových investic vyvolaných cestovním ruchem, 
 

  na daňové příjmy z aktivit cestovního ruchu, 
 

  na vliv cestovního ruchu na platební bilanci státu. 



V ČR vytváří TSA Český statistický úřad 

Naleznete na WWW strákách  

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/tabulky_satelitniho_uctu_cestovniho_ruchu
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/tabulky_satelitniho_uctu_cestovniho_ruchu
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/tabulky_satelitniho_uctu_cestovniho_ruchu


Jak může vypadat konkrétní výstup 



Kontrolní otázky: 

• Co je to satelitní účet cestovního ruchu? 

 

 

• Kde najdete informace o TSA v ČR? 

 

 

• Jaké organizace se podílely na formování  

   jednotného rámce TSA? 
 

 



Zdroje informací: 

 

  Český statistický úřad 

dostupné na WWW: 

www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/tabulky_satelitniho_uctu_cestovniho_ruchu 

 

  I. Leigerská, Statistika v cestovním ruchu, Singular Czech s.r.o., Praha 

2007 

dostupné na WWW: 

www.mmr.cz/getmedia/d99c234e.../Statistika-v-cestovnim-ruchu.pdf 

 


