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Analýza modelových dopadů snížení příjezdů turistů do ČR 

vyplývajícího ze světové pandemie koronaviru

Cílem analýzy je kvantifikovat možný vliv snížení počtu příjezdů turistů do ČR v důsledku probíhající

pandemie koronaviru (Covid-19) na ekonomiku ČR v roce 2020. Vzhledem k vysoké míře nejistoty

ohledně dalšího vývoje pandemie jsou analyzovány tři různé modely možného vlivu na příjezdový turismus.

V rámci prvního modelu jsou vyčísleny celkové přínosy v roce 2020 bez vlivu pandemie. V druhém modelu je

uvažován pokles spotřeby turistů z Itálie, Číny a Jižní Koreje o 50 %. Třetí model uvažuje situaci, kdy se

sníží celková spotřeba turistů ze všech zemí v průměru o 28 %. Pro výpočet byl využit multiplikační model.

➢ V případě naplnění předpokladů druhého modelu hrozí snížení spotřeby na území ČR 

o cca 7,4 mld. Kč a snížení příjmů pro veřejné rozpočty o cca 3,0 mld. Kč. 

➢ Pokud se naplní předpoklady třetího modelu hrozí snížení spotřeby na území ČR 

o cca 35,2 mld. Kč a snížení příjmů pro veřejné rozpočty o cca 14,1 mld. Kč.          

VÝCHOZÍ STAV: Přínosy příjezdového turismu v roce 2019

MODEL 2: Přínosy příjezdového turismu v roce 2020 s vlivem pandemie na vybrané země

Předpokladem modelu je pokles realizované spotřeby turisty z Itálie, Číny a Jižní Koreje o 50 % oproti variantě bez 

vlivu pandemie koronaviru. Model se zaměřuje na země silně zasažené pandemií a vysokým podílem turistů v ČR. 

Modelové výpočty očekávaných přínosů příjezdového turismu v roce 2020 vychází z kalkulace hodnot v roce 2019

na základě dat agentury CzechTourismu (Tracking příjezdového cestovního ruchu), ČSÚ (Satelitní účet cestovního

ruchu) a CE-Traffic (geolokační signalizační data mobilního operátora). V roce 2019 zahraniční turisté v ČR

realizovali cca 27,18 mil. přenocování a utratili cca 124,1 mld. Kč, z čehož plynuly přínosy pro veř. rozpočty

v multiplikaci na úrovni cca 49,7 mld. Kč. Turisté z Itálie, Činy a Jižní Koreje se na počtu přenocování podíleli

z cca 9,6 % a vzhledem k vyšší průměrné denní útratě se podíleli z cca 11,8 % na celkové spotřebě.

MODEL 3: Přínosy příjezdového turismu v roce 2020 s vlivem pandemie na celý svět

Předpokladem modelu je pokles počtu přenocování turistů ze všech zemí průměrně o 25 %, které se projeví 

poklesem realizované spotřeby o 28 % (v důsledku nutnosti snížit ceny při snaze zajistit vytíženost hotelů atd.).

MODEL 1: Přínosy příjezdového turismu v roce 2020 bez vlivu pandemie koronaviru

Modelový výpočet očekávaných přínosů v roce 2020 bez vlivu pandemie vychází z výpočtu přínosů v roce 2019. Na 

základě vývoje realizované spotřeby zahr. turistů v ČR v uplynulých letech je odhadnut růst spotřeby o 1,24 %. 
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