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Úvod 

Se vznikem b žeckého seriálu RunCzech.com se 
organiza ní tým Prague International Marathon 
s.r.o. (PIM) rozhodl pro m ení ekonomického 
dopadu t chto akcí s použitím oficiální metody 
eského statistického ú adu, kterou používá tento 

ú ad pro analýzu ekonomických aktivit v eské 
republice. 

V pr b hu 18 let se nám poda ilo vybudovat 
nejv tší sérii b žeckých akcí ve st ední Evrop . 
Stále se zvyšující po ty akcí, stejn  jako zvyšující se 
po ty domácích i zahrani ních ú astník  seriálu 
RunCzech.com p ispívají k zlepšení ekonomiky m st 
i celé eské republiky.  

Tato studie se soust e uje na p ímé výdaje 81 194 
návšt vník , z ehož tvo í 21 651 cizinci, kte í se 
zú astnili b žeckých akcí v roce 2011. Základní 
údaje ohledn  výdaj  návšt vník  byly vzaty z dat 
spole nosti CzechTourism.  

Náklady na organizaci akce, p íjmy plynoucí 
z dopravy, hodnoty propagace stejn  jako 
marketingové aktivity zam ené na podporu 
ekonomiku zem , hostitelských m st i partner  
akce nebyly v této studii m eny. 

Základní filosofií PIMu je vytvo ení pevných hodnot 
a poskytnutí prvot ídního servisu pro všechny 
ú astníky akcí, v etn  hostitelských m st, partner  
seriálu, a zejména zajišt ní nadstandardních služeb 
pro každého b žce.  

D kujeme paní Raabové a jejímu týmu za jejich 
vynikající práci. 

D kujeme za silnou a dlouhotrvající podporu všem 
našim partner m a institucím, díky nimž je možné 
po ádat naše akce v takovém rozsahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 

With the creation of the unique RunCzech.com 
running league, the organizing team of Prague 
International Marathon spol. s.r.o. (PIM) has 
decided to have the economic impact of its events 
measured with the official methodology used by the 
Czech Statistical Office for analysis of economic 
activities in the Czech Republic.  

In the course of 18 years, the PIM team has built 
the largest series of running events in Central 
Europe. With the number of events, and the 
number of domestic and foreign participants 
growing by the year, the RunCzech.com events 
contribute significant amounts to the economies of 
the hosting cities, and to the economy of the Czech 
Republic as a whole.  

This study concentrates on the direct expenditure of 
the 81,194 visitors, 21,651 of which are foreign, 
who participated in the running events in 2011. The 
basic figures regarding visitor expenditures have 
been sourced from the statistics of Czech Tourism. 
The overall approach was to prepare a solid 
framework and a conservative view on input details.  

The expenditure of the organization’s services for 
runners, the income from transportation, the value 
of the promotion, as well as the marketing activities 
generated for the country, the hosting cities and 
the commercial partners, were not measured in this 
study.  

It was always the philosophy of PIM to create value 
and to provide first class service for all stakeholders 
of the events, including the hosting cities, the 
institutional and commercial partners, and most 
importantly, the runners themselves.  

We thank Ms. Raabová and her team for their 
outstanding work. 

We are very grateful for the continuos strong 
support of all partners and institutions that make 
the events possible. 

 

Prague, April 20th, 2012

Prague International Marathon spol. s.r.o. 

 

Carlo Capalbo Markus Hermann 
President of the Member of the 
Organisation Committee Advisory Board
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Executive summary 

 B žeckých akcí RunCzech.com po ádaných v Praze, Ústí nad Labem a Olomouci se 
v roce 2011 zú astnilo p ibližn  81 194 osob, z toho 25 535 b žc  
a 54 659 divák .  

 Místní b žci a jejich doprovod tvo ili 34,9 % návšt vník , z jiných kraj  R p ijelo na 
akce 38,4 % a 26,7 % návšt vník  tvo ili zahrani ní b žci a turisté.  

 Všichni návšt vníci utratili v souvislosti s návšt vou b h  RunCzech.com 
215 558 632 K  za ubytování, dopravu, jídlo a další služby a nákupy. Z toho 
138 208 617 K  utratili v R zahrani ní návšt vníci, které sem akce p ilákala, 
jedná se tedy o nový p íjem („ isté p ínosy“) pro eskou ekonomiku.  

 Celkem výdaje návšt vník  b h  RunCzech.com m ly dopad na zvýšení obratu 
(produkce) eské ekonomiky o 332,8 mil. K , z toho 103,5 mil. K  p ipadlo 
na zvýšení hrubé p idané hodnoty (resp. HDP).  

 Zisky dodavatel  zboží a služeb pro návšt vníky se zvýšily o 33,7 mil. K . 

 Výdaje návšt vník  dokázaly vygenerovat 249 stálých pracovních míst na plný 
úvazek.  

 Zam stnanci všech dodavatelských firem pro návšt vníky b h  RunCzech.com získali 
51,2 mil. K  ve form  mezd a zákonného pojišt ní.  

 Díky výdaj m návšt vník  bylo státu odvedeno 32,8 mil. K  na dani z p idané hodnoty 
a spot ebních daních, 13,8 mil. K  v podob  daní z p íjm  fyzických a právnických 
osob a dalších 20,5 mil. K  na sociální a zdravotní pojišt ní. Celkem tedy ve ejné 
rozpo ty získaly 67,1 mil. K .  

 B hy RunCzech.com po ádané v Praze m ly dopad na zvýšení produkce pražské 
ekonomiky minimáln  o 164 mil. K , místní hrubé p idané hodnoty (resp. HDP) 
nejmén  o 49,6 mil. K  a na vytvo ení více než 153 pracovních míst.  

 Uvedená ísla zahrnují pouze dopad výdaj  návšt vník . Další ekonomické dopady 
byly vyvolány výdaji po adatel  akcí, ty však nejsou v této analýze zahrnuty. 

 Zprávy o akcích RunCzech.com vyšly v mnoha eských i zahrani ních médiích. Tyto 
zprávy p edstavovaly pro Prahu, Olomouc, Ústí nad Labem, resp. i celou eskou 
republiku propagaci v ádové hodnot  stovek milión  korun. 

  B hy RunCzech.com mají krom  ekonomických dopad  p edevším spole enský 
a sociální význam, d ležitý je také jejich pozitivní vliv na zdraví a kondici b žc .  
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Úvod  

Pražský mezinárodní maraton vznikl v roce 1995 se zám rem vytvo it tradi ní m stský 
maraton podobný t m, které se po ádají nap . v New Yorku, Berlín  i Londýn . Výjime nost 
Pražského maratonu tkví zejména v jeho trase, která je jednou z nejkrásn jších na sv t . PIM byl 
dokonce za azen mezi top 10 maraton  sv ta v knize „Nejvýznamn jší maratony sv ta a jejich 
historie“. Práv  díky neopakovatelné scenérii historického jádra m sta Prahy navštíví PIM každoro n  
n kolik tisíc b žc  z eské republiky, ale i ze zahrani í. Díky výdaj m b žc , ale i výdaj m jejich 
doprovodu a dalších návšt vník , mají b hy RunCzech.com, které po ádají spole nosti Prague 
International Marathon, s.r.o. a tempo team prague, s.r.o., významné ekonomické dopady na celou 
eskou ekonomiku, stejn  jako na ekonomiku m st a kraj , ve kterých se konají. Navíc vysoká úrove  

služeb a servisu pro b žce i oby ejné diváky a atraktivita místa konání maraton  zaru ují všem 
zú astn ným mimo ádný sportovní, ale i divácký zážitek. 

P edložená Analýza ekonomického dopadu b h  RunCzech.com vy ísluje ekonomické dopady 
za 5 b h  po ádaných v roce 2011, tj.  

Hervis 1/2Maraton Praha,  

Volkswagen Maratonský víkend v Praze,  

Mattoni Grand Prix Praha,  

Ústecký 1/2Maraton a  

Olomoucký 1/2Maraton.  

Ve výb ru jsou zastoupeny, jak velké maratony s mezinárodní ú astí a velkým rozpo tem, tak 
i menší b hy, spíše lokálního charakteru.  

Cílem studie je vy íslit ekonomické dopady návšt vník  b h  po ádaných spole nostmi Prague 
International Marathon, s.r.o. a tempo team prague, s.r.o. na eskou ekonomiku. K dosažení tohoto 
cíle jsou využita data o výdajích zahrani ních turist  v R získaná od organizace CzechTourism, dále 
informace od organizátora maraton  (o po tu b žc , délce jejich pobytu, atd.), ale i interní data 
agentury Economic impacT (výše a struktura výdaj  vybraných segment  návšt vník  z R), viz 
kapitola 1.1.  

Data o výdajích návšt vník  byla podrobena meziodv tvové (input-output) analýze, založené 
na statistikách národních ú t  eského statistického ú adu a tabulkách dodávek a užití, ve kterých 
jsou zaznamenány toky zboží a služeb mezi jednotlivými odv tvími eské ekonomiky. Tato metoda 
je mezi odborníky považována za nejp esn jší a nejnáro n jší metodu zjišt ní ekonomických dopad  
investi ních projekt , vládních pobídek apod. Umož uje zjistit, jaký bude mít zvýšená poptávka 
po ur itých produktech celkový dopad na zvýšení produkce, hrubé p idané hodnoty (HDP), 
zam stnanosti, mzdových p íjm  i zisk  firem v celé ekonomice. Díky této metod  lze zjistit p ímé 
i nep ímé dopady zp sobené ekonomickou aktivitou celého et zce subdodavatel  všech produkt  
a služeb pot ebných k zajišt ní akce a služeb pro návšt vníky, tzn. i multiplika ních efekt . 
Meziodv tvová analýza byla dopln na o adu dalších metod pro kvantifikaci ekonomických dopad  
na další ukazatele výkonnosti eské ekonomiky, v etn  da ových výnos .  
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1 Vstupní data, metodika výpo t  dopad  

Pro analýzu ekonomických dopad  byla zvolena p edevším meziodv tvová (input-output) 
analýza, dopln ná o adu dalších metod pro kvantifikaci ekonomických dopad  na r zné ukazatele 
výkonnosti eské ekonomiky. Souhrnnou metodiku a popis postupu p i sb ru dat shrnuje tato kapitola. 

1.1 Zajišt ní vstupních dat o návšt vnosti a chování návšt vník  b h  RunCzech.com 

2011 

Ke zjišt ní ekonomických dopad  návšt vník  akcí RunCzech.com bylo nutné zjistit následující 
informace: 

1. celkový po et návšt vník  (tj. b žc  a doprovod ) 

2. geografický p vod b žc  a doprovod  

3. délka jejich pobytu ve m st  

4. struktura a výše jejich výdaj  

V tšina pot ebných údaj  byla známá z interní evidence po adatel , p íp. rezerva ního 
systému ubytování návšt vník . Vzhledem k tomu, že pro tuto studii nebyl realizován pot ebný 
pr zkum mezi návšt vníky b hem jednotlivých akcí RunCzech.com, byly n které údaje p evzaty z dat 
organizací CzechTourism a Economic impacT.  

Celkový po et návšt vník   

Data o celkovém po tu b žc , jejich doprovod  a pr m rné dob  jejich pobytu ve m st  byla 
získána z interní evidence po adatel  akcí RunCzech.com a z rezerva ního systému agentury CTE 
Tourism, která poskytuje návšt vník m b h  rezervaci ubytování. Z t chto dat vyplývá, že pr m rn  
p ijíždí zahrani ní b žci spole n  s 2,27 dalšími osobami. eští b žci p ijíždí pr m rn  v doprovodu 
1,99 dalších osob. Celkový po et návšt vník  (b žc  i doprovod ) všech p ti b h  RunCzech.com 
v roce 2011 dosahoval 81 194.  

Maraton  se ú astní ješt  další skupina návšt vník , a to oby ejní diváci, kte í nep ijížd jí 
do m sta konání maratonu ani jako b žci i jejich doprovod. Výdaje t chto divák  nejsou do výpo tu 
ekonomického dopadu za azeny, protože nevíme p esný po et ani p vod t chto divák . 

Geografický p vod návšt vník  

Celkový po et b žc  a jejich doprovod  byl rozd len do následujících segment  dle místa 
bydlišt  (odkud návšt vníci p ijeli):  

 místní návšt vníci,  
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 návšt vníci z jiných kraj  R a 

 zahrani ní návšt vníci.  

P i segmentaci návšt vník  za Ústecký ½ maraton a Olomoucký ½ maraton byli všichni 
návšt vníci z Olomouckého a Ústeckého kraje p i azeni jako místní návšt vníci, a to proto, že nevíme 
p esn , kolik návšt vník  p ijelo z místa konání b hu a kolik z jiných míst stejného kraje.1 

P i výpo tu celkového po tu návšt vník  byl využit p edpoklad, že doprovod pochází ze stejné 
geografické oblasti jako b žec, tj. b žci ze zahrani í p ijíždí se zahrani ním doprovodem a místní b žci 
si taktéž p ivedou doprovod z místa konání b hu. 

Místní b žci a jejich doprovod tvo ili 34,9 % návšt vník , z jiných kraj  R p ijelo na akce 
38,4 % a 26,7 % návšt vník  tvo ili zahrani ní b žci a turisté.  

 

Tab. 1 Celková návšt vnost a geografická struktura návšt vník   

Bydlišt  návšt vník   etnost Procenta 
ve m st  28 366 34,9%
v jiných krajích R 31 177 38,4%
v zahrani í 21 651 26,7%
Celkem 81 194 100%

 

 
Graf 1 Bydlišt  návšt vník  
 

 
  

                                                 
1 Díky tomuto opat ení se vyhneme nadhodnocení výsledk , jelikož návšt vníci, kte í p ijížd jí do m sta 

odjinud z kraje, zpravidla mívají mírn  vyšší výdaje. 

ve m st
34,9%

v jiných krajích R
38,4%

v zahrani í
26,7%

ve m st

v jiných krajích R

v zahrani í



 
Ekonomický dopad b žeckých závod   RunCzech.com 2011 

9 

Délka pobytu návšt vník  ve m st  

Pro stanovení délky pobytu návšt vník , kte í p ijeli z jiných kraj  R a ze zahrani í, bylo 
využito dat z rezerva ního systému agentury CTE Tourism, která poskytuje návšt vník m akcí 
RunCzech.com rezervaci ubytování (viz Tab. 2). 

 

Tab. 2 Délka pobytu návšt vník  ve m st  konání b h  RunCzech.com 

Návšt vníci Po et dní pobytu 

Místní 1 

Z jiných kraj  R 2 

Ze zahrani í 4 

Zdroj: Prague International Marathon, s.r.o. a CTE Tourism 

Struktura a výše výdaj  návšt vník  

Nejd ležit jšími informacemi, které bylo pot eba získat, byly údaje o tom, za co a kolik utratili 
návšt vníci b h  b hem návšt vy akce, cesty a pobytu ve sledovaném m st  a regionu. Data o po tu 
b žc  byla rozd lena dle jejich p vodu, a to na návšt vníky místní ze stejného m sta (resp. kraje), 
návšt vníky z jiných kraj  R a návšt vníky z jednotlivých zemí, jejichž výdaje sleduje organizace 
CzechTourism (pokud jejich výdaje nesleduje CzechTourism zvláš , jsou zahrnuty v souhrnné položce 
„Ostatní“) – viz Tab. 4 a Tab. 5. 

Na základ  tohoto roz azení byla každému segmentu p i azena konkrétní výdajová položka dle 
dat získaných od CzechTourism. 

 Informace o konkrétních výdajích návšt vník  jsou založeny na  

 datech poskytnutých po adateli b h  – údaje o pr m rných výdajích zahrani ních 
návšt vník  na ubytování v Praze (dle agentury CTE Tourism zajiš ující ubytování 
návšt vník  inily pr m rné výdaje na ubytování 629 K  / osobu a noc), dále údaje 
o registra ních poplatcích b žc  z R i zahrani í.   

 datech organizace CzechTourism – ostatní údaje o pr m rné výši a struktu e výdaj  
zahrani ních návšt vník  v eské republice (dle jednotlivých zemí) za rok 2010.2 

 pr zkumech agentury Economic impacT - údaje o pr m rné výši a struktu e výdaj  
eských návšt vník .3 Tato data vycházejí z pr zkum  realizovaných organizací  

Economic impacT v roce 2011 na jiných akcích lákajících návšt vníky (celkem 
cca 4500 dotazník ), vycházíme tedy z p edpokladu, že kupní chování návšt vník  
se nem ní v závislosti na typu akce. 

                                                 
2 Tabulka výdaj  zahrani ních návšt vník  v R, na základ  které byly dopo ítány výdaje návšt vník  b h  

RunCzech.com, je uvedena v p íloze. 
3 CzechTourism poskytuje mén  podrobné informace o výši a struktu e výdaj  tuzemských návšt vník  v R. 

Data získaná z interních zdroj  Economic impacT však odpovídají rámcovým údaj m CzechTourismu o domácím 
cestovním ruchu. 
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Výdajové položky byly zformulovány (p ípadn  upraveny) s ohledem na kategorie produkt  
symetrické input-output tabulky vydané eským statistickým ú adem, aby byla zajišt na provázanost 
získaných dat a statistik národních ú t  pro následnou input-output analýzu.  

 
Tab. 3 Pr m rné denní výdaje návšt vník  z R (p epo ítáno na osobu a den) 

Pr m rné 
výdaje  
na osobu 

Restaurace Ubytování Doprava Pohonné 
hmoty 

Nákupy 
zboží  Ostatní Celkem 

Místní 
návšt vníci 174 K  0 K 23 K 0 K 38 K 35 K  270 K

Návšt vníci  
z jiných 
kraj   

221 K  303 K 100 K 100 K 137 K 54 K  915 K

Zdroj: pr zkumy Economic impacT realizované na jiných akcích v r. 2011 (cca 4500 dotazník ) 

 

Tab. 4 Pr m rné denní výdaje zahrani ních návšt vník  pražských b h  RunCzech.com 2011 
(bez poplatk  b žc ) 

 Zem  Stravování v 
restauracích  

Ubytování 
v Praze *) Doprava Pohonné 

hmoty Zboží  Ostatní  

Celkové 
výdaje 
b hem 
pobytu  
v R 

N mecko 285 K   472 K    33 K  201 K  358 K  134 K          1 483 K  
Velká 
Británie 505 K   472 K  119 K      6 K  362 K  330 K          1 792 K  

Slovensko 127 K   472 K    23 K    57 K  277 K    63 K          1 018 K  
Francie 480 K   472 K    96 K    12 K  365 K  278 K          1 702 K  
Rakousko 237 K   472 K    33 K    80 K  260 K  146 K          1 228 K  
Itálie 429 K   472 K    88 K    19 K  311 K  231 K          1 549 K  
USA 423 K   472 K  118 K      3 K  319 K  253 K          1 586 K  
Špan lsko 442 K   472 K    97 K      3 K  335 K  205 K          1 553 K  
Rusko 524 K   472 K  113 K      7 K  750 K  427 K          2 292 K  
Polsko 189 K   472 K    36 K    40 K  238 K  109 K          1 084 K  
Nizozemí 349 K   472 K    59 K    91 K  264 K  146 K          1 380 K  
Švýcarsko 466 K   472 K    77 K  109 K  392 K  156 K          1 672 K  
Švédsko 453 K   472 K    78 K    33 K  318 K  203 K          1 557 K  
Dánsko 498 K   472 K  104 K    35 K  437 K  293 K          1 840 K  
Belgie 445 K   472 K    70 K    45 K  219 K  175 K          1 426 K  
Ma arsko 288 K   472 K    69 K    68 K  245 K  106 K          1 248 K  
ecko 659 K   472 K    84 K      2 K  434 K  358 K          2 009 K  

Finsko 654 K   472 K    95 K      9 K  424 K  264 K          1 918 K  
Ostatní 386 K   472 K  100 K    36 K  366 K  234 K          1 595 K  

Zdroj dat: Prague International Marathon, s.r.o. a CTE Tourism – pr m rné výdaje na ubytování, 
CzechTourism – ostatní data 
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Tab. 5 Pr m rné denní výdaje zahrani ních návšt vník  mimopražských akcí RunCzech.com – 
Olomouc, Ústí n. L.  
(bez poplatk  b žc ) 

 Zem  Stravování v 
restauracích  Ubytování Doprava Pohonné 

hmoty Zboží  Ostatní  

Denní 
výdaje 
b hem 
pobytu v R

N mecko  285 K    407 K     33 K   201 K   358 K   134 K   1 418 K  
Velká 
Británie  505 K    413 K   119 K   6 K   362 K   330 K   1 734 K  

Slovensko  127 K    137 K     23 K     57 K   277 K     63 K    683 K  
Polsko  189 K    257 K     36 K     40 K   238 K   109 K    868 K  
Ostatní  386 K    350 K   100 K     36 K   366 K   234 K   1 473 K  

Zdroj dat: CzechTourism  

 

Tab. 6 Registra ní poplatky b žc  (bez DPH) 

Registra ní 
poplatky b žc  
(pr m r) 

eští b žci Zahrani ní 
b žci 

Poplatky 
eši 

Poplatky 
cizinci 

Poplatky 
RunCzech.com 
celkem 

Half Marathon 750 K  1050 K   5 468 250 
K  2 439 150 K   7 907 400 K  

Marathon 950 K  1450 K 4 413 700 K  5 353 400 K   9 767 100 K  
Grand Prix 350 K  500 K 1 725 150 K  179 500 K   1 904 650 K  
Ústí 350 K  500 K    399 350 K    27 000 K   426 350 K  
Olomouc 350 K  500 K    667 450 K    96 500 K   763 950 K  
Celkem     20 769 450 K  

Zdroj dat: po adatelé b h  

 

Dalším prvkem zajiš ujícím stanovení p esné výše ekonomických dopad  sledované akce, 
je analýza souvislosti výdaj  se sledovanou akcí. Jejím cílem je stanovit, do jaké míry souvisely výdaje 
p ímo s maratonem, respektive které výdaje byly vynaloženy práv  kv li této akci a které by byly 
vynaloženy i bez ní. Vzhledem k charakteru akce lze p edpokládat, že návšt vníci p ijeli do místa 
konání maratonu výhradn  z d vodu zú astnit se této konkrétní akce. Na základ  tohoto p edpokladu 
byly zapo ítány výdaje návšt vník  v plné výši, tzn. všechny uvedené výdaje byly vynaloženy díky 
akcím RunCzech.com. 
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Celkové výdaje návšt vník  akcí RunCzech.com 2011 

Celkové výdaje jednotlivých segment  byly následn  vypo ítány jako násobek pr m rných 
denních výdaj  a po et dní pobytu, k tomu byly p i teny jednorázové registra ní poplatky aktivních 
návšt vník  (b žc ).  

 

Tab. 7 Po et návšt vník  a jejich celkové výdaje 

Struktura 
návšt vník  B žci Doprovod Celkem 

návšt vník

Pr m. 
výdaje  
na os. a 
den 

Po et 
dní 
poby
tu 

Celkové 
výdaje bez 
poplatk  
b žc  

Výdaje v etn  
registra ních 
poplatk  
b žc  

Místní 9487 18879 28366 270 K 1 7 653 049 K  13 742 099 K

Z jiných 
kraj  R 10427 20750 31177 915 K 2 57 023 027 K  63 607 877 K

Ze zahrani í 6621 15030 21651
 viz Tab. 
8 a Tab. 

9
4 130 113 061 

K  138 208 611 K

Celkem 26535 54659 81194 x x 194 789 136 
K  

215 558 586 
K

Zdroj dat: Prague International Marathon, CzechTourism, Economic impacT 

 

Tab. 8 Celkové výdaje zahrani ních návšt vník  pražských akcí RunCzech.com 
(bez registra ních poplatk  b žc ) 

Zem  p vodu B žci Doprovod Celkem 
návšt vník  

Pr m. 
výdaje 
na osobu 
a den 

Po et 
dní 
pobytu 

Celkové 
výdaje  

N mecko 716 1625 2341   1 483 K  4 13 888 724 K
Velká Británie 662 1503 2165   1 792 K  4 15 518 978 K
Slovensko 507 1151 1658   1 018 K  4 6 752 539 K
Francie 637 1446 2083   1 702 K  4 14 179 376 K
Rakousko 112 254 366   1 228 K  4 1 798 432 K
Itálie 739 1678 2417   1 549 K  4 14 971 410 K
USA 249 565 814   1 586 K  4 5 166 991 K
Špan lsko 311 706 1017   1 553 K  4 6 319 325 K
Rusko 48 109 157   2 292 K  4 1 439 257 K
Polsko 378 858 1236   1 084 K  4 5 357 939 K
Nizozemí  204 463 667   1 380 K  4 3 683 166 K
Švýcarsko 116 263 379   1 672 K  4 2 537 475 K
Švédsko 131 297 428   1 557 K  4 2 668 546 K
Dánsko 65 148 213   1 840 K  4 1 564 038 K
Belgie 110 250 360   1 426 K  4 2 052 250 K
Ma arsko 228 518 746   1 248 K  4 3 720 622 K
ecko 41 93 134   2 009 K  4 1 077 497 K
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Finsko 124 281 405   1 918 K  4 3 110 948 K
Ostatní 996 2261 3257   1 595 K  4 20 773 535 K

 

 

Tab. 9 Celkové výdaje zahrani ních návšt vník  mimopražských akcí RunCzech.com – Olomouc, Ústí 
n. L.  
(bez registra ních poplatk  b žc ) 

Zem  p vodu B žci Doprovod Celkem 
návšt vník  

Pr m. 
výdaje na 
osobu a den 

Po et 
dní 
pobytu 

Celkové 
výdaje  

N mecko 18 41 59 1 418 K 4 333 854 K
Velká Británie 6 14 20 1 734 K 4 136 084 K
Slovensko 71 161 232 683 K 4 634 289 K
Polsko 66 150 216 868 K 4 749 328 K
Ostatní 86 195 281 1 473 K 4 1 656 950 K

 

 

1.2 Meziodv tvová (input-output) analýza  

K výpo tu v tšiny níže uvedených výsledk  bylo využito meziodv tvové (input-output) 
analýzy, která je mezi odborníky považována za nejp esn jší a nejnáro n jší metodu zjišt ní 
ekonomických dopad  investi ních projekt , vládních pobídek apod. Výpo ty vychází ze statistik 
národních ú t  eského statistického ú adu a tabulek dodávek a užití, ve kterých jsou zaznamenány 
toky zboží a služeb mezi jednotlivými odv tvími eské ekonomiky.  

P íprava dat pro výpo et ekonomických dopad  zahrnovala mj. o išt ní kupních cen zboží 
a služeb od: 

1. dan  z p idané hodnoty - pro tyto ú ely byly použity aktuální sazby DPH na jednotlivé 
produkty a služby nakupované návšt vníky i samotnou organizací (dle aktuálního 
zn ní zákona . 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty), 

2. p ípadné obchodní marže (u výrobk  nakupovaných v malo- a velkoobchodech) – zde 
byly využity informace z SÚ o pr m rných obchodních maržích jednotlivých 
produkt , tyto marže jsou v input-output analýze zachyceny jako produkce malo- 
i velkoobchodu, 

3. podílu zahrani ní produkce na celkové nabídce nakupovaných produkt  - nákup 
importovaného zboží a služeb p edstavuje únik prost edk  z ekonomiky (sem spadají 
i honorá e zahrani ním um lc m), proto jej musíme vylou it. Ke stanovení podílu 
domácí a zahrani ní produkce nakupovaných produkt  jsme op t využili aktuální data 
z SÚ.  
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1.2.1 P ímé a nep ímé (multiplikované) dopady  

Díky této metod  m žeme zjistit, jaké bude mít zvýšená poptávka po ur itých produktech 
(nap . po ubytovacích a stravovacích službách pro návšt vníky akce) celkový dopad na zvýšení 
produkce, hrubé p idané hodnoty, zam stnanosti i mzdových p íjm  v celé ekonomice. Výhodou této 
metody je možnost zjistit jak p ímé, tak nep ímé dopady, které jsou zp sobeny ekonomickou aktivitou 
všech dodavatel  i celého et zce jejich subdodavatel  služeb a výrobk  pot ebných k zajišt ní 
zkoumané akce (tzn. zahrnuje i multiplika ní efekty).4  

 
Rozlišujeme tedy: 

 P ímé dopady – zm ny v ekonomice, které jsou d sledkem p ímých výdaj  kulturní 
organizace nebo jejích návšt vník  (nap . hotel , restaurací, dopravc  apod.). 

 Nep ímé dopady (multiplika ní efekt) – zm ny v ekonomice zp sobené produkcí 
dalších subdodavatel , bez kterých by p ímí dodavatelé nemohli fungovat (nap . 
hotely a restaurace poptávají zboží a služby od svých subdodavatel  a ti dále od svých 
subdodavatel ), tzn. zm ny zahrnující všechna další kola produkce vyvolané zp tnými 
vazbami p ímých dodavatel  a jejich (sub)dodavatel  v dané ekonomice. 

 Celkové dopady jsou sou tem p ímých a nep ímých dopad . 

 
 

 

Prost ednictvím nep ímých efekt  se výdaje kulturní organizace nebo jejích návšt vník  
mohou odrazit v jakémkoli jiném odv tví ekonomiky. Výše t chto sekundárních efekt  je p ímo 
úm rná ke sklonu podnik  a domácností v regionu nakupovat zboží a služby od místních dodavatel . 
Naopak pokud budou nakupovat spíše importované zboží a služby, dochází k úniku prost edk  
z regionu. Proto je také d ležité zvolit velikost referen ní oblasti, pro kterou dopad po ítáme. Obecn  
platí, že ím v tší je referen ní oblast, tím nižší jsou úniky prost edk  do jiných region , jelikož 
ekonomika je sob sta n jší. Krom  dovozu postupn  unikají výdaje návšt vník  z dodavatelského 
et zce ekonomiky také prost ednictvím úspor a zdan ní.  

Dalším d ležitým faktorem ovliv ujícím úrove  sekundárních efekt  je struktura výdaj , 
tzn. do kterých odv tví ekonomiky plynou. Každé odv tví má totiž jinou úrove  zp tných vazeb. 
Obecn  platí, že výdaje na zboží a služby náro né na materiál mají relativn  vyšší nep ímé dopady než 
výdaje na zboží a služby náro né na lidskou práci (ty mívají relativn  vyšší p ímé dopady, zejm. 
na zam stnanost). 

Pro pot eby Analýzy ekonomického dopadu RunCzech.com bylo vypo teno 504 
koeficient  p ímého dopadu (bez koeficient  p ímého dopadu na produkci, které jsou vždy rovny 
1) a 630 multiplikátor . Z vypo tených koeficient  a multiplikátor  byly dále vybrány ty, které se 
vztahují k relevantním odv tvím pro analýzu dopad  návšt vník  b h  RunCzech.com 
(nap . ubytovací a stravovací služby apod.). 

                                                 
4 P estože existují r zné definice p ímého a nep ímého dopadu, nejvíce autor  (nap . Stynes, Heilbrun and 

Gray, Whiting, Australian Government) se p iklání k této terminologii, kterou používáme i my. 
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Obr. 1 P ímý a nep ímý (multiplika ní) ekonomický efekt výdaj  návšt vník  maraton  
 

 
 
 

1.2.2 Ekonomické dopady a ekonomické p ínosy, referen ní oblast 

Dalšími termíny, které v metodice rozlišujeme, jsou ekonomické dopady (impacts) 
a ekonomické p ínosy (benefits). (Whiting, 2004) 

 

 Ekonomické dopady sledují ekonomickou aktivitu vyplývající z každé utracené koruny 
v ur ité geografické oblasti bez ohledu na to, odkud tyto peníze p išly. 

 Ekonomické p ínosy zohled ují, odkud finance p išly a kde byly utraceny.  
P ínos vzniká pouze v p ípad , kdy vydané peníze znamenají takové zvýšení 
ekonomické aktivity v ur ité oblasti, k jakému by bez sledované akce nedošlo. Tato 
zvýšená aktivita je zpravidla výsledkem finan ní „injekce“ plynoucí z jiné než sledované 
geografické oblasti (nap . výdaje zahrani ních návšt vník , zahrani ní dotace apod.).  
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Ekonomické p ínosy je tedy možné chápat jako podmnožinu ekonomických dopad . 
To znamená, že ne všechny ekonomické dopady znamenají istý p ínos pro referen ní oblast. Finan ní 
prost edky, které jsou utraceny ve stejné referen ní oblasti, ze které pocházejí, neznamenají nový 
i dodate ný p íjem pro tuto oblast.  

Pokud tedy chceme znát isté p ínosy ur ité kulturní organizace pro stanovenou referen ní 
oblast (nap . stát, kraj, region), musíme z celkových ekonomických dopad  zapo íst pouze „nové 
p íjmy“ plynoucí do oblasti. To znamená, že do výpo t  nezahrnujeme výdaje místních návšt vník , 
jelikož lze p edpokládat, že by tyto výdaje z staly v regionu i bez existence této organizace. Naopak 
zahrneme výdaje, které cizí návšt vníci (žijící mimo referen ní oblast) utratili v referen ní oblasti. 
U t chto návšt vník  je navíc pot eba zjistit vliv kulturní akce na motivaci návšt vy referen ní oblasti, 
a tím i podíl jejich výdaj , které lze p ipisovat p ímo dané akci/organizaci.  

Referen ní oblast  

Referen ní oblast je geografické území, pro které po ítáme ekonomické dopady a p ínosy 
organizace i akce. Nastavuje tedy geografické hranice analýzy a je rozhodující pro zapo tení výdaj  
návšt vník  i organizace samotné. Všechny výdaje, ze kterých po ítáme ekonomické dopady, by m ly 
být uskute n ny na  území referen ní oblasti, resp. m ly by plynout subjekt m se sídlem v této 
oblasti.  

Vzhledem k tomu, že SÚ zpracovává pot ebná statistická data pouze za celou eskou 
republiku, základní referen ní oblast je vždy celá eská republika. Pouze p i výpo tu dopad  na celou 
R lze využít všechny koeficienty a multiplikátory vypo tené ze statistických dat eské ekonomiky. 

To znamená, že na celostátní úrovni jsme schopni spo ítat p ímé i nep ímé (multiplikované) 
ekonomické dopady organizace. 

Pro menší geografické oblasti (nap . kraj i m sto eské republiky) m žeme odhadnout pouze 
p ímé dopady. Nep ímé (multiplikované) dopady na menší oblast nelze stanovit s pomocí celostátních 
multiplikátor , jelikož ekonomika menší oblasti má zcela jinou strukturu meziodv tvových vazeb, více 
obchoduje s externími subjekty z jiných oblastí a výsledky by byly velmi nadhodnocené a zkreslené. 

1.2.3 Ekonomické ukazatele 

Charakteristika ukazatel  ekonomických dopad  vychází z Metodiky národních ú t  SÚ, 
v souladu s mezinárodním standardem Evropského systému národních ú t  ESA95. Zde uvádíme 
základní popis ukazatel  používaných v této studii, obsáhlejší popis je uveden v samostatné p íloze. 

S pomocí input-output analýzy byly vypo teny ekonomické dopady na zvýšení: 
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 celkové produkce (obratu) ekonomiky – tzn. celkové ekonomické aktivity, tento 
ukazatel zahrnuje n které vstupy vícenásobn  (u každého lánku dodavatelského 
et zce, kterým vstup projde). 

 hrubé p idané hodnoty – tj. hodnota celkové produkce po ode tení mezispot eby 
všech vstup  (zboží a služeb spot ebovaných v pr b hu „výroby“). Na rozdíl od 
ukazatele produkce nezahrnuje ukazatel HPH n které vstupy vícenásobn , nýbrž jen 
jednou za celý ekonomický kolob h. Hrubá p idaná hodnota se rovná hrubému 
p idanému produktu (HDP) o išt nému o isté dan . 

 zisky právnických osob a podnikatel  – tj. istý provozní p ebytek + smíšený 
d chod drobných podnikatel , rozdílová položka mezi hrubou p idanou hodnotou, 
náhradami zam stnanc m a istými dan mi z výroby a z dovozu. 

 zam stnanosti – tvorb  nových stálých (celoro ních) pracovních míst. 

 náhrad zam stnanc m – tzn. mzdových p íjm  zam stnanc  v etn  daní a 
zákonného pojišt ní placeného zam stnavateli. 

 
 
 
Obr. 2 Vzájemné vztahy ekonomických ukazatel  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Dopad výdaj  na výb r daní 

P estože input-output analýza teoreticky umož uje také výpo et dopad  ur ité organizace 
i akce na výb r daní, je mnohem p esn jší kvantifikovat da ové výnosy p ímo ze vstupních dat.  

Ode tením p íslušných sazeb DPH dle zákona . 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, 
z výdajových položek návšt vník  a ú etnictví organizace byly zjišt ny celkové odvody DPH do státní 
pokladny (aktuální sazby DPH v roce 2011 inily 0, 10 a 20% dle druhu produktu). Podobn  byla 
odhadnuta spot ební da  zejména z pohonných hmot.  

Dále byl stanoven podíl daní z p íjm  fyzických osob, sociálního a zdravotního 
pojišt ní na celkovém objemu náhrad zam stnanc , dle sazeb uvedených v Zákon  . 586/1992 Sb. 

Produkce
Hrubá p idaná
hodnota (HDP)

Mezispot eba
vstup

Dan

Mzdy (náhrady zam stnanc m)

Zisk ( istý provozní p ebytek) 

Spot eba fixního kapitálu



 
Ekonomický dopad b žeckých závod   RunCzech.com 2011 

18 

o daních z p íjm , Zákon  . 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní 
politiku zam stnanosti a v Zákon  . 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojišt ní. 

Da  z p íjm  právnických osob byla odhadnuta na základ  vypo tených dopad  na zisky 
firem (hrubý provozní p ebytek) a ze zákonných sazeb dle Zákona . 586/1992 Sb. o daních z p íjm .  

1.2.4 P edpoklady input-output analýzy 

Stejn  jako každý ekonomický model, je také input-output analýza postavena na pom rn  
striktních p edpokladech. Skute ný dopad zvýšení poptávky se tak od modelu m že výrazn  lišit. 
V praxi je však nemožné odd lit od sebe jednotlivé vlivy a ov it tak empiricky záv ry input-output 
analýzy.  

Hlavním p edpokladem, na n mž je input-output analýza založena, je linearita vztah  neboli 
p ímá úm rnost mezi výrobní spot ebou a výrobou. Tento p edpoklad pochopiteln  nevystihuje 
skute nost a míra, s jakou se u jednotlivých odv tví skute nosti p ibližuje, je u r zných odv tví r zná. 
Z mnoha hledisek se však jeví použití jednoduchého lineárního modelu (by  s výhradami) jako nejlepší 
ešení.  

Základní p edpoklady input-output analýzy je tedy možné shrnout do t chto bod : 

 nabídka se zcela p izp sobuje poptávce – výrobní kapacity jsou neomezené (linearita 
vztah ). 

 jednotlivé produkty jsou vyráb ny s danou fixní strukturou vstup , a to v etn  
struktury p idané hodnoty.  

 struktura vstup  vychází ze zvolené techniky transformace nesymetrických tabulek 
na tabulky symetrické; tzn., že všechny vedlejší produkty jsou vyráb ny bu  
technologií výroby produktu, nebo technologií výroby v odv tví. 

Tyto p edpoklady jsou relativn  silné a do zna né míry zkreslují skute ný dopad zm n 
ve finální poptávce na produkci. Technické koeficienty nemohou být považovány z dlouhodob jší 
perspektivy za konstantní; postupem asu se p izp sobují cenám vstup  a odrážejí nové technologie. 
Z tohoto d vodu je model vhodn jší pro modelování krátkodobých dopad  na produkci. Na druhé 
stran  ovšem plné projevení multiplika ního efektu vyžaduje ur itý as, a proto nelze o ekávat ú inky 
zm n v poptávce v p íliš krátkém období. Je tedy z ejmé, že jsou tyto dva faktory do zna né míry 
protich dné, s ímž musíme p i vyhodnocování analýzy po ítat. 

Rovn ž podmínka, že se nabídka zcela p izp sobuje poptávce, nemusí ve všech fázích 
hospodá ského cyklu platit. V tší platnost bude mít model v situaci hospodá ského poklesu, 
kdy existuje dostatek nevyužitých kapacit. Tato podmínka není nutná, pokud zkoumáme vliv nikoliv 
pouze na tuzemskou produkci, ale na celkové zdroje. V takovém p ípad  bychom nebyli omezeni 
kapacitami tuzemských výrobc , protože nedostate né domácí zdroje mohou být nahrazeny dovozem. 
Z výše uvedeného také vyplývá, že kvantifikace dopad  pomocí input-output modelu vymezuje ur itou 
maximální hranici tohoto dopadu. P izp sobovací procesy v ekonomice budou mít tendenci tento 
dopad spíše brzdit.  
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Zatímco nedodržení prvních dvou p edpoklad  bude mít vliv na celkovou výši dopadu zm n 
ve finální poptávce na produkci jednotlivých komodit, nedodržení t etí podmínky bude mít vliv 
jak na výši, tak na strukturu tohoto dopadu. Pokud totiž není struktura vstup  pro výrobu jednotlivých 
produkt  v input-output tabulce správn  odhadnuta, bude mít zm na finální poptávky ve skute nosti 
dopad na výrobní poptávku po jiných komoditách (vstupech) než p edpokládáme v modelu. Z tohoto 
pohledu je d ležité, aby symetrická tabulka byla sestavena na co nejpodrobn jší úrovni klasifikace. 
(Rojí ek, 2006)  

Dalším problémem se m že zdát neaktuálnost SIOT tabulky, která je sestavována SÚ jednou 
za 3-5 let, a to vždy p ibližn  se dvouletým zpožd ním (nap . v roce 2011 je nejaktuáln jší podrobná 
SIOT tabulka sestavena za rok 2007). Proto musíme položit další p edpoklad, že struktura ekonomiky 
se od roku 2007 nezm nila. Jde sice o další zkreslující p edpoklad, nicmén  není tolik nereálný, 
protože meziodv tvové vztahy a rámcová struktura ekonomiky se v tšinou nem ní radikáln  z roku 
na rok.   

1.3 Konzervativnost výsledk   

Veškeré výsledky uvedené ve studii jsou pom rn  konzervativní a dá se p edpokládat, 
že skute né dopady jsou mnohem vyšší. Zde uvádíme prvky metodiky, které zajiš ují konzervativnost 
a p ípadn  mohly ponížit skute né dopady:  

 Pro výpo et dopad  zp sobených návšt vníky b h  RunCzech.com byl základem po et 
b žc  a po et doprovod  (dle dat z interní evidence organizátor ). P i výpo tu 
ekonomických dopad  nebyly zohledn ny výdaje dalších návšt vník , tj. osob, které se 
zú astnili maratonu, nepat ili však mezi b žce ani jejich doprovod.  

 Výdaje návšt vník  zahrnují výdaje vynaložené b hem pobytu v R, nejsou zde 
zapo ítány výdaje vynaložené p ed cestou, tj. letenky, nákup zájezdu apod. 

 Pro dopady na m sto byly vy ísleny jen p ímé dopady, jelikož nevíme, kolik 
subdodavatel  má sídlo mimo dané m sto a kolik ne. Proto nebyly brány v potaz žádné 
multiplika ní efekty v menším regionu (m st ), než je celá R.  

 V p ípad , že bylo možné pro konkrétní výdaj využít více multiplikátor  (spadal do více 
odv tví), byl vždy zvolen multiplikátor nejnižší. 

 Vy íslené dopady na da ové výnosy zahrnují pouze odhad v tšiny odvod  do ve ejných 
rozpo t , tzn. DPH z v tšiny výdaj  návšt vník , ást spot ebních daní (zejm. 
z pohonných hmot, nikoliv z alkoholu a tabáku), daní z p íjm  ze závislé innosti fyzických 
osob (zam stnanc ), OSV  a právnických osob. Není zahrnuta DPH z registra ních 
poplatk  b žc . Krom  toho m ly maratony nesporné dopady také na výb r dalších daní 
a poplatk , nap . na silni ní da , další spot ební dan  a plno dalších p ísp vk  
do státního rozpo tu. 
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2 Ekonomické dopady a p ínosy návšt vník  b h  RunCzech.com pro eskou 

ekonomiku 

V této kapitole jsou p edstaveny p ímé, nep ímé a celkové dopady na eskou ekonomiku, 
které byly vyvolány výdaji návšt vník  b h  RunCzech.com v restauracích, hotelech, obchodech 
a za další služby a zboží.  

Dopady zahrnují ekonomickou aktivitu vyvolanou všemi návšt vníky ( eskými i zahrani ními). 

isté p ínosy zahrnují ekonomickou aktivitu vyvolanou pouze zahrani ními návšt vníky, 
tzn. jedná se o efekty vyvolané novými p íjmy, které díky maraton m  plynou do R ze zahrani í. 
P ínosy tedy tvo í ást celkových dopad , které souvisí s p íjezdovým cestovním ruchem a které p ímo 
p sobí na zvýšení tuzemské produkce, HDP, zam stnanosti, výb ru daní apod. 

2.1 Dopad výdaj  návšt vník  na produkci a hrubou p idanou hodnotu (resp. HDP) 

Dopad všech návšt vník  

Všichni návšt vníci b h  RunCzech.com v roce 2011 utratili dohromady v souvislosti 
s návšt vou akce 215 558 632 K  za služby a zboží v restauracích, hotelech, obchodech apod. Tato 
ástka p edstavovala impuls pro další ekonomickou aktivitu místních podnik  a firem (p ímé dopady) 

i jejich dodavatel  a subdodavatel  (nep ímý efekt).  

Z celkových výdaj  návšt vník  plynulo 38 463 472 K  na da  z p idané hodnoty (DPH), 
spot ební dan , místní poplatky a na nákupy importovaných výrobk . O zbylých 177 095 160 K  se 
zvýšila produkce (obrat) hotel , restaurací a obchod , ve kterých návšt vníci utratili své peníze. 
Tyto podniky díky t mto novým p íjm m nakoupily zboží a služby u svých dodavatel  
a subdodavatel , a to v celkové hodnot  155 708 406 K . Celkem tedy výdaje návšt vník  
zp sobily zvýšení obratu (produkce) v eské ekonomice o 332 803 566 K  (viz Tab. 10).  

Z celkového dopadu na zvýšení produkce eské ekonomiky p ipadlo 103 549 218 K  
na celkové zvýšení hrubé p idané hodnoty, resp. HDP eské ekonomiky. Zbylých 229 254 348 K  
podniky vynaložily na mezispot ebu vstup , tzn. poslali dál do ekonomiky svým dodavatel m5. 

 

 

Tab. 10 Výdaje návšt vník  a jejich dopad na produkci (obrat) eské ekonomiky 

  Všichni 
návšt vníci 

Zahrani ní 
návšt vníci 

                                                 
5 Ukazatel zvýšení produkce zapo ítává mezispot ebu vstup . tzn. pokud jeden podnik nakoupí ur ité zboží a 

dále ho p eprodá, zvýšil se obrat (produkce) všem lánk m et zce, které toto zboží nakoupily a prodaly. Oproti tomu 
multiplikátor hrubé p idané hodnoty zapo ítává všechny vstupy pouze jednou a nedopouští se tak nadhodnocení dopadu 
jako multiplikátor produkce. 
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Celkové výdaje návšt vník    215 558 632 K 138 208 617 K
- DPH, spot ební dan   -32 792 088 K -20 271 883 K
- místní poplatky  -1 002 402 K -758 670 K
- nákupy importovaného 
zboží 

 -4 668 981 K -3 497 095 K

isté výdaje návšt vník   
(= p ímý dopad na produkci) 177 095 160 K 113 680 969 K

Nep ímý dopad na produkci  +155 708 406 K +94 342 581 K

Celkový dopad na produkci   332 803 566 K 208 023 550 K

 

Dopad zahrani ních návšt vník  (tzn. istý p ínos) 

Pokud bychom sledovali dopad zp sobený pouze výdaji zahrani ních turist  (tzn. istý p ínos 
pro eskou ekonomiku), ti p isp li p ímo ke zvýšení produkce hotel , restaurací apod. 
o 113 680 968 K  a nep ímo ke zvýšení produkce jejich dodavatel  o 94 342 581 K . Celkový istý 
p ínos zahrani ních návšt vník  b h  RunCzech.com ke zvýšení eské produkce 
dosahoval tedy 208 023 550 K .  

Z toho p ipadlo 64 419 627 K  na zvýšení hrubé p idané hodnoty v R, resp. HDP. 
Jelikož tyto dopady byly zp sobeny zahrani ními turisty pouze díky maraton m, m žeme s jistotou 
konstatovat, že bez b h  RunCzech.com by tyto pozitivní p ínosy pro eskou ekonomiku 
v bec nevznikly.  

 

Tab. 11 Dopad návšt vník  na zvýšení produkce eské ekonomiky 

  
P ímý dopad Nep ímý dopad  Celkový dopad 
na produkci  na produkci  na produkci  

Dopady všech 
návšt vník   177 095 160 K 155 708 406 K 332 803 566 K

Z toho dopady 
zahrani ních turist  
( isté p ínosy) 

113 680 968 K 94 342 581 K 208 023 550 K

 

Tab. 12 Dopad návšt vník  na zvýšení hrubé p idané hodnoty (resp. HDP) v R 

  
P ímý dopad Nep ímý dopad  Celkový dopad 
na HDP  na HDP na HDP  

Dopady všech 
návšt vník   53 779 937 K 49 769 281 K 103 549 218 K

Z toho dopady 
zahrani ních turist  
( isté p ínosy) 

33 980 219 K 30 439 408 K 64 419 627 K
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2.2 Dopad výdaj  návšt vník  na zisky firem 

Zvýšená hrubá p idaná hodnota podnik  a dalších ekonomických subjekt  zahrnovala náhrady 
zam stnanc m (mzdy a pojišt ní), spot ebu fixního kapitálu, dan  a istý provozní p ebytek (zisk). 

Zisk právnických osob a podnikatel , kterým p ímo i zprost edkovan  (nep ímo) plynuly 
útraty návšt vník  v souvislosti s maratony, se tímto zvýšil celkem o 33 663 750 K . Zahrani ním 
návšt vník m mohou vd it podniky za zvýšení svých zisk  ve výši 21 044 110 K  (viz Tab. 13).  

 

Tab. 13 Dopad návšt vník  na zvýšení zisk  právnických osob a podnikatel  

  P ímý dopad  
na zisky firem 

Nep ímý dopad  
na zisky firem 

Celkový dopad  
na zisky firem 

Dopady všech návšt vník   15 705 691 K 17 958 059 K 33 663 750 K

Z toho dopady zahrani ních 
turist  ( isté p ínosy) 9 963 382 K 11 080 729 K 21 044 110 K

2.3 Dopad výdaj  návšt vník  na zam stnanost a mzdy 

Uznatelné výdaje návšt vník  p isp ly nejen k v tší produkci a zvýšení HDP eské republiky, 
ale také k tvorb  i zachování 165,8 pracovních míst v hotelech, restauracích, obchodech apod. (p ímý 
efekt) a dalších 83,2 míst u jejich subdodavatel  (nep ímý efekt). Dohromady tedy výdaje 
návšt vník  „zam stnaly“ 249 stálých pracovník  na plný úvazek, a  už zam stnanc  
nebo živnostník  (podnikatel ).  

Z toho 157 pracovních míst pomohli vygenerovat zahrani ní návšt vníci, resp. jejich výdaje. 
Jelikož tito turisté by eskou republiku jinak nenavštívili, m žeme íct, že bez zahrani ních 
návšt vník  akcí RunCzech.com by v R bylo zam stnáno o 157 pracovník  mén .  

Zam stnanc m, kte í byli zam stnáni díky výdaj m návšt vník  na pracovní pom r 
v hotelech, restauracích apod. (tedy ne živnostník m), byly vyplaceny mzdy a zákonné pojišt ní 
ve výši 51 176 238 K  (náhrady zam stnanc m). Z toho 32 044 620 K  bylo vyplaceno díky 
výdaj m zahrani ních turist , kte í p ijeli do R pouze kv li akcím RunCzech.com.  

 

Tab. 14 Dopad návšt vník  na zvýšení zam stnanosti (po tu pracovních míst) v R 

  P ímý dopad 
na zam stnanost 

Nep ímý dopad  
na zam stnanost 

Celkový dopad 
na zam stnanost 

Dopady všech 
návšt vník   165,8 83,2 249,0

Z toho dopady 
zahrani ních turist  
( isté p ínosy) 

106,8 50,2 157,0
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Tab. 15 Dopad návšt vník  na zvýšení náhrad zam stnanc m (mezd) v R 

  
P ímý dopad Nep ímý dopad Celkový dopad 
na mzdy na mzdy na mzdy 

Dopady všech 
návšt vník   30 549 239 K 20 627 000 K 51 176 238 K

Z toho dopady 
zahrani ních turist  
( isté p ínosy) 

19 599 197 K 12 445 422 K 32 044 620 K

2.4 Dopad výdaj  návšt vník  na da ové výnosy 

DPH a spot ební dan  

Z celkové ástky 215 558 632 K , kterou všichni návšt vníci zaplatili za ubytovací, stravovací 
služby, dopravu, nákupy atd. p ímo v souvislosti s návšt vou b h  CzechRun.com, bylo odvedeno 
minimáln  32 792 088 K  státu na dani z p idané hodnoty (DPH) a spot ebních daních. 

Následující tabulka a graf uvádí, kolik utratili za dan  jednotlivé segmenty návšt vník  (místní, 
z jiných kraj  R a ze zahrani í). 

 

Tab. 16 Podíl DPH a spot ebních daní na celkových výdajích návšt vník  

Bydlišt  návšt vník   Výdaje bez daní DPH a spot ební 
dan  

Celkové výdaje 
související s 
návšt vou akce 

ve m st  konání maratonu 11 501 138 K 2 240 965 K 13 742 103 K

v jiných krajích R 53 328 672 K 10 279 240 K 63 607 912 K

v zahrani í 117 936 734 K 20 271 883 K 138 208 617 K

Celkem 182 766 544 K 32 792 088 K 215 558 632 K
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Graf 2 Podíl DPH a spot ebních daní na celkových výdajích návšt vník   
 

 

Da  z p íjm  

Díky výdaj m návšt vník  se zvýšila zam stnanost a mzdové p íjmy pracovník  v hotelech, 
restauracích a dalších podnicích. Zam stnanci, živnostníci a zam stnavatelé - p ímí i nep ímí 
dodavatelé služeb a produkt  návšt vník m - odvedli do ve ejných rozpo t  sociální a zdravotní 
pojišt ní ve výši cca 20 470 774 K  a da  z p íjm  fyzických a právnických osob ve výši 
cca 13 816 667 K . P ibližn  61% t chto odvod  je zp sobeno zahrani ními návšt vníky, kte í by 
bez b h  RunCzech.com do R nep ijeli. 

Odhad celkových odvod  do ve ejných rozpo t , které státu plynuly díky útratám návšt vník  
v souvislosti s maratony, udává tabulka Tab. 17. Hodnoty jsou po ítány z celkových dopad  všech 
návšt vník , tzn. v etn  multiplika ních efekt  jejich výdaj , které p ímo souvisely s návšt vou 
maraton  RunCzech.com. 

 

Tab. 17 Dopady výdaj  návšt vník  na odvody daní a pojišt ní do ve ejných rozpo t  (kvalifikovaný 
odhad) 

Odvedeno za… Sociální a zdravotní 
pojišt ní Dan  z p íjmu 

zam stnance 4 201 034 K 7 420 555 K

OSV  (drobní podnikatelé) 3 284 724 K 2 230 843 K

právnické osoby 12 985 016 K 4 165 269 K

Dopady celkem 20 470 774 K 13 816 667 K

0 50 000 000 100 000 000 150 000 000

žijící ve m st

žijící v jiných krajích R

žijící v zahrani í

Výdaje bez daní DPH a spot ební dan
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2.5 Celkové dopady návšt vník  na eskou ekonomiku 

Maratony RunCzech.com navštívilo v roce 2011 celkem 81 194 návšt vník , jejichž výdaje 
zp sobily zvýšení produkce v eské ekonomice celkem o 332 803 566 K . Z toho 
103 549 218 K  p ipadlo na celkové zvýšení hrubé p idané hodnoty, resp. HDP eské 
ekonomiky.  

Výdaje návšt vník  p isp ly nejen ke zvýšení produkce a HDP v eské ekonomice, ale také 
k tvorb  i zachování 249 pracovních míst, a to jak u dodavatel , tak u subdodavatel . 

Zam stnanc m, kte í byli zam stnáni díky celkovým dopad m návšt vník  maraton  
RunCzech.com, byly vyplaceny mzdy ve výši 51 176 238 K . 

Hrubá p idaná hodnota podnik  a dalších ekonomických subjekt  byla rozd lena na náhrady 
zam stnanc m (mzdy a zákonné pojišt ní), na spot ebu kapitálu, na dan  a zbytek tvo il istý 
provozní p ebytek (zisk). Dopad na zisk právnických osob a podnikatel  plynoucí p ímo i nep ímo 
z útraty návšt vník  inil 33 663 750 K . 

Z celkové ástky, kterou zaplatili návšt vníci, bylo odvedeno minimáln  32 792 088 K  státu 
na dani z p idané hodnoty (DPH) a spot ebních daních. Dále do ve ejných rozpo t  plynulo 
cca 20 470 774 K  na sociálním a zdravotním pojišt ní a 13 816 667 K  na dani z p íjm  fyzických 
osob. Dohromady tedy získaly ve ejné rozpo ty p ibližn  67 082 088 K .  

Celkové dopady návšt vník  b h  RunCzech.com jsou shrnuty v tabulkách Tab. 18 a Tab. 19. 

 
Tab. 18 Celkové dopady návšt vník  na produkci eské ekonomiky, HDP, zisky firem, zam stnanost a 

mzdy zam stnanc  

  Dopady na 
produkci 

Dopady na 
HDP 

Dopady na 
zisky firem  

Dopady na 
zam stnanost 

Dopady na 
mzdy 
zam stnanc

Dopady výdaj  
všech 
návšt vník  

332 803 566 
K  

103 549 218 
K 33 663 750 K 249,0 51 176 238 K

isté p ínosy 
výdaj  
návšt vník  

208 023 550 
K  64 419 627 K 21 044 110 K 157,0 32 044 620 K
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Graf 3 Celkové dopady návšt vník  na produkci eské ekonomiky, HDP, zisky firem, zam stnanost 
a mzdy zam stnanc  

 

 
Tab. 19 Celkové dopady návšt vník  na odvody do ve ejných rozpo t  (DPH a spot ební dan , dan  

z p íjm , odvody na soc. a zdrav. pojišt ní a celkové odvody státu) 

  
Dopady na 
DPH a 
spot ební dan  

Dopady na 
výb r daní z 
p íjm   

Dopady na 
odvody soc. a 
zdrav. pojišt ní 

Celkem do 
ve ejných 
rozpo t  

Dopady výdaj  
všech 
návšt vník  

32 792 088 K  13 816 667 K 20 470 774 K  67 079 530 K

isté p ínosy 
výdaj  zahr. 
návšt vník  

20 271 883 K  8 640 000 K 12 850 000 K  41 761 883 K
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Graf 4 Celkové dopady návšt vník  na odvody do ve ejných rozpo t  (DPH a spot ební dan , dan  
z p íjm , odvody na soc. a zdrav. pojišt ní) 
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3 Ekonomické dopady a p ínosy návšt vník  pražských akcí RunCzech.com pro 

Prahu 

Pražské b hy RunCzech.com po ádané spole nostmi Prague International Marathon, s.r.o. a 
tempo team Prague s.r.o. mají také velký význam pro samotné m sto Prahu. Tato kapitola uvádí 
odhady p ímých ekonomických dopad  výdaj  návšt vník  b h  Hervis ½ maraton Praha, 
Volkswagen Maratonský víkend a Mattoni Grand Prix Praha 2011 na m sto. Jelikož multiplikátory pro 
výpo et nep ímých dopad  vychází z národních ú t  SÚ a lze je použít jen pro výpo ty dopad  na 
celou eskou ekonomiku, jsou v této kapitole uvedeny pouze dopady p ímých dodavatel . V této 
kapitole tedy p edpokládáme, že nep ímí (návazní) dodavatelé a subdodavatelé sídlí mimo Prahu, tzn. 
nezahrnujeme je do výpo t  dopad  na m sto. 

3.1 Dopady výdaj  návšt vník  na ekonomiku Prahy 

Díky pražským b h m RunCzech.com p ijelo v roce 2011 do Prahy 25 469 návšt vník  
z jiných kraj  R a dalších 20 842 ze zahrani í. Dále maratony navštívilo 24 961 místních návšt vník . 
ada z nich p icestovala jen kv li maratonu a z stala zde více dní. Dohromady všichni návšt vníci 

utratili v Praze vedle registra ních poplatk  cca 199 498 429 K  za ubytování, stravování, 
nákupy, místní dopravu apod. jen díky maraton m.  

Z celkových výdaj  tvo ily dan  (DPH a spot ební dan ) minimáln  30 169 581 K , místní 
ubytovací poplatky 955 605 a nákupy importovaného zboží p ibližn  4 342 545 K . O zbylých 
164 030 698 K  se zvýšil obrat (produkce) místních podnik  a ekonomických subjekt  v Praze 
(viz Tab. 20).6 

 

Pokud se zam íme jen na návšt vníky, kte í p ijeli na akce do Prahy z jiných kraj  R 
a ze zahrani í (tzn. istý p ínos pro Prahu), ti utratili v Praze cca 187 073 792 K  a p isp li ke zvýšení 
produkce místních podnik  cca o 110 751 636 K . 

 

 

 

 

                                                 
6 Dopad na produkci pražských podnik  je jen mírn  nižší než p ímý dopad na produkci celé eské ekonomiky, 

což je dáno tím, že naprostou v tšinu výdaj , které utratili návšt vníci v R jen díky maraton m, utratili práv  v Praze. 
Naopak p ímé isté p ínosy maraton  pro Prahu jsou vyšší než p ímé p ínosy pro R, jelikož do p ínos  pro Prahu 
zahrnujeme krom  útrat zahrani ních návšt vník  ve m st  navíc také výdaje návšt vník  z jiných kraj  R, které 
rovn ž p edstavují p íliv kapitálu do m sta. Podobn  se liší i dopady na ostatní ukazatele ekonomiky R a Prahy. 
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Tab. 20 Výdaje návšt vník  a jejich dopad na produkci (obrat) podnik  v Praze 

  Všichni 
návšt vníci 

Mimo-pražští 
návšt vníci 

Celkové výdaje návšt vník    199 498 429 K 187 073 792 K
- DPH, spot ební dan   -30 169 581 K -28 142 265 K
- místní ubytovací poplatky  -955 605 K -955 605 K
- nákupy importovaného 
zboží 

 -4 342 545 K -47 224 286 K

isté výdaje návšt vník   
(= p ímý dopad na produkci) 164 030 698 K 110 751 636 K

 
 

Z vyšších tržeb firem došlo ke zvýšení hrubé p idané hodnoty (resp. HDP) o 49 619 863 K , 
zbylá ást plynula na pokrytí náklad  (mezispot ebu vstup ). Hotely, restaurace a další podniky 
musely kv li poptávce ze strany návšt vník  zam stnat mnoho nových pracovník , což v p epo tu 
na plné celoro ní úvazky znamenalo vytvo ení 153,3 pracovních míst. Z toho výdaje nemístních 
návšt vník  pomohly vygenerovat i zachovat až 143,7 pracovních míst. 

Zam stnanci dostali na mzdách a dalších platbách od zam stnavatel  28 220 305 K , 
z toho 26 660 469 K  díky útratám nemístních návšt vník , kte í by bez po ádání maraton  do Prahy 
nep ijeli.  

Hotely, restaurace, obchody a další podniky v Praze, kde návšt vníci utratili své peníze, zvýšily 
zisk o 14 489 486 K . Z toho výdaje nemístních návšt vník  vygenerovaly 13 388 792 K  zisku. 

 

Tab. 21 Odhad p ímých dopad  výdaj  návšt vník  pražských b h  RunCzech.com na ekonomiku 
Prahy 

  Dopady na 
produkci 

Dopady na 
HDP 

Dopady na 
zisky firem  

Dopady na 
zam stnanost 

Dopady na 
mzdy 
zam stnanc

Dopady všech 
návšt vník   

164 030 698 
K  49 619 863 K 14 489 486 K 153,3 28 220 305 K

Z toho dopady 
nemístních 
návšt vník   
( isté p ínosy) 

153 749 483 
K  46 537 963 K 13 388 792 K 143,7 26 660 469 K
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Graf 5 Odhad p ímých dopad  výdaj  návšt vník  pražských b h  RunCzech.com na ekonomiku 

Prahy 
 

 
 
 

 

Dan  zaplacené návšt vníky a dodavateli služeb pro návšt vníky plynuly v naprosté v tšin  
do státního rozpo tu a následn  budou p erozd leny na všechny obce a kraje eské republiky podle 
v Zákona . 243/2000 Sb, o rozpo tovém ur ení daní. 

P ímo do rozpo tu magistrátu hl. m. Prahy plynulo nejmén  955 605 K  
z ubytovacích poplatk  (19 K  / osobu a noc v hromadném ubytovacím za ízení). 
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Záv r 

Akce RunCzech.com p ilákaly v roce 2011 do Prahy, Olomouce a Ústí nad Labem na 81 194 
návšt vník , z toho 26 535 návšt vník  se b h  aktivn  ú astnilo, zbylá ást p ijela do Prahy jako 
doprovod b žc .  

Ke stanovení ekonomických dopad  výdaj  návšt vník  b h  RunCzech.com byla využita data 
poskytnutá po adateli b h  a dále data o výdajích návšt vník  v R poskytnutá organizacemi 
CzechTourism a Economic impacT. Získaná data byla podrobena meziodv tvové (input-output) 
analýze založené na statistikách národních ú t  eského statistického ú adu. V dokumentu jsou 
vypo teny dopady výdaj  všech návšt vník  a zvláš  jsou vyzdvihnuty dopady zahrani ních turist  – 
isté p ínosy, které p edstavují pro ekonomiku nové p íjmy.  

Díky výdaj m návšt vník  akcí RunCzech.com v roce 2011 došlo ke zvýšení produkce  
eské ekonomiky celkem o 332,8 mil. K . Z toho 103,5 mil. K  p ipadlo na celkové zvýšení 

hrubé p idané hodnoty, resp. HDP eské ekonomiky. Díky maraton m bylo v celé eské republice 
vytvo eno i zachováno 249 stálých pracovních míst a celkové mzdy zam stnanc  dosahovaly 51,2 
mil. K . Zisky všech podnik , které profitovaly z výdaj  návšt vník , dosáhly ástky 33,7 mil. K . 
Ve ejné rozpo ty získaly díky výdaj m návšt vník  p es 67 mil. K .  

Jelikož drtivá v tšina všech návšt vník  p icestovala pouze na pražské maratony 
RunCzech.com, m ly tyto akce velký význam pro pražskou ekonomiku. Té p inesly díky výdaj m 
návšt vník  p es 955 tisíc korun do m stské pokladny díky ubytovacím poplatk m návšt vník , 
dále vyvolaly  zvýšení produkce pražských podnik  minimáln  o 164 mil. K , 
HDP o 49,6 mil. K  a vytvo il minimáln  153,3 stálých pracovních míst. Do t chto dopad  
není zahrnut multiplika ní efekt, proto se jedná se o velice konzervativní odhady a lze p edpokládat, 
že ve m st  z stalo ješt  více prost edk , které zna n  zvýšily ekonomickou aktivitu.  
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Mezinárodní b žecké závody RunCzech.com Výpo et multiplikátor  a dopad  

1 Vysv tlení užitých pojm  

V textu Analýzy jsou stru n  vysv tleny základní používané pojmy. Na tomto 

míst  terminologii pouze dopl ujeme. 

P ímé, nep ímé a odvozené dopady 

K pochopení vy íslených dopad  uvád ných v Analýze je v prvé ad  nutné porozum t 

pojm m p ímé a nep ímé dopady. P estože existují r zné definice p ímého a nep ímého dopadu, 

nejvíce autor  (nap . Stynes, Heilbrun and Gray,m Whiting, Australian Government) se p ikládní 

k následující terminologii: 

1. P ímé efekty (direct effects) jsou zm ny v ekonomice v d sledku p ímých výdaj  kulturní 

organizace nebo jejích návšt vník  (nap . zvýšení produkce p ímých dodavatel  

poptávaných zboží a služeb). 

2. Nep ímé (multiplika ní) efekty (indirect effects) jsou zm ny v ekonomice zp sobené 

produkcí subdodavatel  v d sledku dalších kol návazné ekonomické aktivity ve sledovaném 

regionu (dodavatelé poptávají zboží a služby od svých subdodavatel  a ti dále od svých 

subdodavatel ...), tzn. zm ny zahrnující všechna další kola produkce vyvolané zp tnými 

vazbami p ímých dodavatel  a jejich subdodavatel  v dané ekonomice. 

3. Odvozené dopady (induced effects) jsou zm ny v ekonomice zp sobené výdaji 

pracovník , kte í jsou zam stnáni díky zkoumané organizaci a svoji mzdu dále utrácejí 

za r zné zboží a služby. V naší metodice tyto dopady nezapo ítáváme, aby nebyly celkové 

dopady nadhodnocené.  

 
Obr. 1 P ímé, nep ímé a odvozené dopady  
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Prost ednictvím nep ímých a odvozených efekt  se výdaje kulturní organizace nebo jejích 

návšt vník  mohou odrazit v jakémkoli jiném odv tví ekonomiky. Výše t chto sekundárních efekt  je 

p ímo úm rná ke sklonu podnik  a domácností v regionu nakupovat zboží a služby od místních 

dodavatel . Naopak pokud budou nakupovat spíše importované zboží a služby, dochází k úniku 

prost edk  z regionu. Proto je také d ležité zvolit velikost referen ní oblasti, pro kterou dopad 

po ítáme. Obecn  platí, že ím v tší je referen ní oblast, tím nižší jsou úniky prost edk  do jiných 

region , jelikož ekonomika je sob sta n jší. Krom  dovozu postupn  unikají výdaje návšt vník  

z dodavatelského et zce ekonomiky také prost ednictvím úspor a zdan ní.  

Dalším d ležitým faktorem ovliv ujícím úrove  sekundárních efekt  je struktura výdaj , tedy 

do kterých odv tví ekonomiky plynou. Každé odv tví má totiž jinou úrove  zp tných vazeb. Obecn  

platí, že výdaje na zboží a služby náro né na materiál mají relativn  vyšší nep ímé dopady než výdaje 

na zboží a služby náro né na lidskou práci (ty mívají relativn  vyšší p ímé dopady na zam stnanost). 

Ekonomické dopady a ekonomické p ínosy 

Dalšími termíny, které v metodice rozlišujeme, jsou ekonomické dopady (impacts) 

a ekonomické p ínosy (benefits).  

Ekonomické dopady sledují ekonomickou aktivitu vyplývající z každé utracené koruny 

v ur ité geografické oblasti bez ohledu na to, odkud tyto peníze plynou. 

Ekonomické p ínosy zohled ují, odkud finance p išly a kde byly utraceny. P ínos vzniká 

pouze v p ípad , kdy vydané peníze znamenají takové zvýšení ekonomické aktivity v ur ité oblasti, 

k jakému by bez sledované kulturní akce/organizace nedošlo. Tato zvýšená aktivita je zpravidla 

výsledkem externí finan ní injekce (plynoucí z jiné než sledované geografické oblasti), 

která je p ipisována zkoumané instituci/události.  

Ekonomické p ínosy je tedy možné chápat jako podmnožinu ekonomických dopad . 

To znamená, že ne všechny ekonomické dopady znamenají istý p ínos pro referen ní oblast. 

Finan ní prost edky, které jsou utraceny ve stejné referen ní oblasti, ze které pocházejí, neznamenají 

nový i dodate ný p íjem pro tuto oblast.  

Pokud tedy chceme znát isté p ínosy ur ité kulturní organizace pro stanovenou referen ní 

oblast (nap . stát, kraj, region), musíme z celkových ekonomických dopad  zapo íst pouze „nové 

p íjmy“ plynoucí do oblasti. To znamená, že do výpo t  nezahrnujeme výdaje místních návšt vník  

a výdaje sledované organizace plynoucí z místních p íjm  (nap . dotací m sta, kraje), jelikož lze 

p edpokládat, že by tyto výdaje z staly v regionu i bez existence této organizace. Naopak zahrneme  

1. výdaje, které cizí návšt vníci (žijící mimo referen ní oblast) utratili v referen ní oblasti. 

U t chto návšt vník  je navíc pot eba zjistit vliv kulturní akce na motivaci návšt vy 

referen ní oblasti, a tím i podíl jejich výdaj , které lze p ipisovat p ímo dané akci/organizaci.  

2. výdaje organizace, které plynou z nemístních p íjm  (nap . evropských dotací) a byly 

utraceny v referen ní oblasti. 
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Charakteristika ekonomických ukazatel  

Charakteristika ukazatel  ekonomických dopad  vychází z Metodiky národních ú t  SÚ. 

Základními zdroji dat pro ro ní národní ú ty zpracovávané eským statistickým ú adem jsou údaje 

z ú etních výkaz , statistických zjiš ování a údaje od orgán  státní správy (od eské národní banky, 

Ministerstva financí R, Ministerstva práce a sociálních v cí R, Fondu národního majetku, 

Pozemkového fondu a dalších) a kvalifikované odhady. 

Národní ú ty popisují ekonomický proces v rozd lení podle institucionálních sektor  

a subsektor . Každý sektor (subsektor) se skládá z jednotek, které mají podobné základní innosti, 

funkce a ekonomické chování a pat í ke stejnému typu výrobce. Každá jednotka je zat íd na pouze 

do jednoho sektoru (subsektoru). Mezi rezidentské institucionální sektory, které tvo í národní 

hospodá ství (S.1) pat í: nefinan ní podniky, finan ní instituce, vládní instituce, domácnosti 

a neziskové instituce sloužící domácnostem. Národní ú ty popisují také ekonomické operace 

s nerezidenty, tj. s jednotkami, které sídlí mimo ekonomické území eské republiky, alespo  jeden 

rok nebo déle. Nerezidenti (S.2) p edstavují seskupení jednotek bez ohledu na charakteristiku jejich 

funkcí a zdroj . Jsou to nap . zastupitelské ú ady cizích stát  nebo mezinárodní organizace, 

které byly založeny a fungují na základ  mezinárodních dohod nebo odd lené ásti mate ských 

spole ností (nap . pobo ky výrobních podnik , bank a pojiš ovacích spole ností). Údaje 

za nerezidenty se nezahrnují do položek za národní hospodá ství celkem (S.1). 

 

Každý ukazatel (operace a ostatní toky) je v národních ú tech ozna en kódem, 

který je v souladu s mezinárodním standardem Evropského systému národních ú t  z roku 1995 

(ESA95). Operace s výrobky a službami se ozna ují kódem P, rozd lovací transakce kódem D, 

vyrovnávací položky kódem Bg (v hrubém pojetí v etn  spot eby fixního kapitálu) nebo Bn (v istém 

pojetí – po vylou ení spot eby fixního kapitálu), transakce s finan ními nástroji kódem F a ostatní 

položky akumulace kódem K. Stavy nefinan ních aktiv uvád né v po áte ní a kone né rozvaze 

se ozna ují kódem AN a stavy finan ního majetku v etn  ostatních pohledávek a závazk  se ozna ují 

kódem AF. V dalším textu jsou vysv tleny v prvé ad  ukazatele, se kterými budeme pracovat 

v rámci input-output analýzy nej ast ji.  

 

Produkce (hrubý obrat) výrobk  a služeb (P.1) p edstavuje hodnotu tržního 

i netržního zboží a služeb, které jsou výsledkem produk ní innosti rezidentských jednotek v daném 

období na území eské republiky. Tvo í ji:  

 tržní produkce (P.11), která obsahuje zejména tržby z prodeje výrobk  a služeb 

vlastní výroby, obchodní rozp tí a zm nu stavu nedokon ené výroby a výrobk ;  

 produkce pro vlastní použití (P.12), tj. zejména aktivace výrobk  a služeb, 

zem d lská produkce domácností pro vlastní spot ebu a odhad imputovaného nájmu 

domácností bydlících ve vlastních domech a bytech;  

 ostatní netržní produkce (P.13), která je sou tem ostatní netržní produkce 

poskytované za ekonomicky nevýznamné ceny (P.131 – platby za ostatní netržní 
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služby) a ostatní netržní produkce poskytované zdarma (P.132 – bezplatné ostatní 

netržní služby). Bezplatné ostatní netržní služby (P.132) jsou vyjád eny jako rozdíl 

mezi vynaloženými provozními náklady v etn  istých daní z výroby a dovozu institucí 

vlády a neziskových institucí sloužících domácnostem a jejich tržbami z prodeje výrobk  

a služeb (P.11+P.131) a produkcí pro vlastní spot ebu (P.12).  

 

Mezispot eba (P.2) p edstavuje hodnotu zboží a služeb spot ebovaných v pr b hu 

p íslušného období rezidentskými producenty v procesu výroby jiného zboží a služeb.  

 

Domácí produkt – hrubý (B.1g) nebo istý (B.1n) – v kupních cenách odpovídá celkové 

produkci v kupních cenách rezidentských výrobc  po odpo tu jejich mezispot eby a po p ipo tení 

istých daní z produkt , tedy sou tu p idané hodnoty (hrubé nebo isté) jednotlivých sektor  

a istých daní z produkt  (které nejsou sektorov  alokovány). Rovn ž odpovídá souhrnu kone né 

spot eby, tvorby hrubého kapitálu a salda zahrani ního obchodu.  

 

Náhrady zam stnanc m (D.1) – v hotovosti i naturální, zahrnují mzdy a platy a sociální 

p ísp vky placené zam stnavateli:  

 mzdy a platy – d chody za práce konané podle pracovn  právních a jiných zvláštních 

p edpis . Obsahují mzdy a platy za vykonanou práci pro zam stnavatele, platy 

spole ník  firmy nebo len  družstev, dále platy a uniformy voják  z povolání; zahrnují 

se i p ísp vky v nované zam stnanc m na dopravu do práce a z práce, na stravování, 

na jejich kulturní nebo sportovní vyžití, a jiné. Uvád jí se p ed odpo tem dan  z p íjmu, 

zákonných (povinných) p ísp vk  na sociální a zdravotní pojišt ní, p ípadn  jiných 

srážek;  

 sociální p ísp vky placené zam stnavateli za jejich zam stnance na všeobecné 

sociální a zdravotní pojišt ní (tj. z objemu základních mezd 26 % na sociální pojišt ní, 

v . fondu nezam stnanosti a 9 % na zdravotní pojišt ní), na penzijní a zdravotní 

p ipojišt ní a p ímé sociální podpory od zam stnavatel  (nenávratné výpomoci hrazené 

nap . ze sociálního fondu).  

 

Vývoz (P.6) a dovoz (P.7) zboží a služeb vycházejí z údaj  bilance zboží a služeb. Jejich 

sou ástí je spot eba eských ob an  v cizin  a spot eba cizinc  v R (odhadnutá zejména podle výše 

nákupu/prodeje valut) a dále p ímé obchodní náklady v zahrani í. Rozdíl mezi dovozem a vývozem 

zboží a služeb vyjad uje Saldo dovozu a vývozu (B.11).  

 

Dan  z výroby a dovozu (D.2) – nep ímé dan , zahrnují dan  z produkt  (nap . da  

z p idané hodnoty, cla, dan  z dovozu, spot ební dan  aj.) a ostatní dan  z výroby (nap . dan  

z nemovitostí, silni ní da , poplatky za zne išt ní vod a ovzduší aj.).  
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Dotace (D.3) – jsou v podstat  záporné dan . lení se na dotace na produkty a ostatní 

dotace na výrobu:  

 dotace na produkty (D.31) mají v tšinou charakter kompenzací ztrát ve výrob  

a p i poskytování služeb; jsou to nap . dotace na osobní dopravu, na zem d lské 

produkty, na teplo nebo p ísp vky p ísp vkovým organizacím zat íd ným v sektoru 

nefinan ních podnik  (nap . do školství);  

 ostatní dotace na výrobu (D.39) obsahují zejména dotace na úhradu ztráty, dotace 

na útlum t žby, dotace podnikatelským subjekt m a dotace podnik m, 

které zam stnávají osoby se zm n nou pracovní schopností.  

 

Provozní p ebytek – hrubý (B.2g) nebo istý (B.2n) – p edstavuje zejména zisky 

podnikatelských subjekt  (korigované o zisk z držby zásob), úroky a jiné d chody z vlastnictví 

kapitálu, tj. majetkové a podnikatelské d chody. Je stanoven jako rozdílová položka mezi hrubou 

p idanou hodnotou, náhradami zam stnanc m a istými dan mi z výroby a z dovozu. Provozní 

p ebytek také zahrnuje imputované nájemné ve výši 2,5 % z isté reproduk ní ceny byt  a dom  

(v etn  jimi zastav ných pozemk ) ve vlastnictví domácností. V sektoru domácností se zobrazuje 

ješt  smíšený d chod – hrubý (B.3g) nebo istý (B.3n) – drobných podnikatel , 

který je souhrnem d chodu z podnikání (zisku) a d chodu z jejich pracovní innosti (mzdy) 

pro vlastní „podnik“, nebo  tyto d chody nelze statisticky odlišit.“ ( SÚ, 2006) 



 
8 

Mezinárodní b žecké závody RunCzech.com Výpo et multiplikátor  a dopad  

2 Meziodv tvová analýza a multiplikátory 

Pro zjišt ní ekonomických dopad  velkých projekt  a organizací je nejp esn jší, a zárove  

nejsložit jší metodou input-output analýza, která disponuje nástroji pro kvantifikaci vzájemných 

vazeb mezi subjekty (odv tvími i sektory) v ekonomice. Na rozdíl od jiných metod umož uje navíc 

vy íslit také multiplika ní efekty, které jsou zp sobeny vazbami zkoumané organizace i jejích 

návšt vník  na další odv tví ekonomiky (výstup jednoho odv tví je zárove  vstupem dalších odv tví 

národního hospodá ství a naopak).  

Input-output analýza má ko eny ve 30. letech 20. století, kdy zakladatel tohoto p ístupu 

Wassily Leontief poprvé publikoval input-output tabulky za národní hospodá ství USA. 

Sv j metodologický p ístup prezentoval ve své klasické stati Input-Output Economics (1951). 

Významnou inovací oproti dosavadním metodám byla možnost podrobn  kvantifikovat vzájemné 

vazby a závislosti v produk ním systému spole nosti na základ  rovnovážného ešení, resp. bilance 

zdroj  a užití ekonomického systému. 

Výchozím zdrojem dat pro kvantifikaci meziodv tvových vazeb je soustava tzv. input-output 

tabulek, která dle evropského standardu ESA 1995 zahrnuje tabulky dodávek a užití, tabulky spojující 

tabulky dodávek a užití se sektorovými ú ty a symetrické input-output tabulky (SIOT). Hlavní ú el 

tabulek dodávek a užití je p edevším statistický. Slouží k popisu p vodu a užití zboží a služeb 

vytvo ených v procesu výroby a jsou d ležitým nástrojem p i výpo tu hrubého domácího produktu 

a jeho složek. Naopak symetrické input-output tabulky jsou zejména nástrojem analytickým, 

který umož uje zkoumat meziodv tvové vazby a m it dopad exogenních vliv  na ekonomiku. 

(Rojí ek, Vavrla, 2006; Raabová, 2010)  

 

Jádro symetrické input-output tabulky (SIOT) tvo í tvercová matice mezispot eby, 

která má symetrické len ní ádk  a sloupc , a to bu  komodity na komodity, nebo odv tví 

na odv tví (preference SÚ a Eurostatu je len ní komodity na komodity). V matici mezispot eby 

reprezentuje každý sloupec strukturu vstup , tzn. udává, kolik produkt  bylo na výrobu konkrétního 

výrobku spot ebováno. Každá zm na v poptávce po daném výrobku vede sou asn  k proporcionální 

zm n  poptávky po produktech, které tvo í vstupy ve výrobním procesu. Nap . investice v oblasti 

stavby hotel  se projeví ve zvýšené poptávce po produkci v odv tvích jako jsou výroba kovových 

konstrukcí i zpracování d eva. 

Nep ímý (multiplika ní) efekt je zp soben tím, že výstup jednoho odv tví je zárove  

vstupem dalších odv tví národního hospodá ství a naopak. Zm na požadavk  na vstupy jednoho 

odv tví „roztá í spirálu“ zm n ve vstupech jiných odv tví. Meziodv tvová tabulka tedy zachycuje 

vztahy mezi jednotlivými odv tvími a poskytuje detailní statistický obraz ekonomiky v daném roce. 

Input-output tabulku tak lze použít k p edpov di d sledk , které bude mít zm na poptávky 

v jednom odv tví ve zbytku ekonomiky. Umož uje kvantifikovat dopad vládních zásah , stejn  

jako nových výdaj  na hospodá ství jako celek, ale i na jednotlivá odv tví a domácnosti. Pomocí 

nich lze vyhodnocovat nap . dopad podpory investic, podpory hypoték, environmentálních zákon , 

stejn  jako dopad podpory kulturních i sportovních organizací a událostí. Mimoto SIOT nabízí 
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analýzu produktivity, zam stnanosti, citlivosti na vliv zm n da ových sazeb a regulace. 

(Rojí ek, Vavrla, 2005; Raabová, 2010) 

SIOT zobrazuje íselné vztahy mezi vstupy jednotlivých odv tví (vertikální len ní) a jejich 

výstupy/produkcí (horizontální len ní) a m že být roz len na na 4 kvadranty: 

 I. kvadrant – tvercová matice mezispot eby v symetrickém len ní produkt 

na produkt nebo odv tví na odv tví; 

 II. kvadrant – popisuje vztahy mezi dodávajícími výrobními odv tvími a autonomními 

odv tvími v podob  kone ného užití (tyto údaje jsou získávány p ímo z tabulky užití); 

 III. kvadrant – obsahem jsou informace o hrubé p idané hodnot  udávající úhrn 

mzdových náklad , spot eby fixního kapitálu, daní a zisku a dále údaje o dovozu 

jednotlivých výrobk . Projevují se zde vazby mezi primárními initeli (pracovní síla, 

kapitál, výrobní kapacity) a výrobními odv tvími; 

 IV. kvadrant – zaznamenává p ímé vztahy mezi primárními initeli a kone ným užitím. 

Jednoduchý model symetrické input-output tabulky uvádí Obr. 2.Chyba! Nenalezen zdroj 
odkaz . 

 

Obr. 2 Model symetrické input-output tabulky 
 

 Produkty podle SKP  Kone né užití (f) Celkem (x) 

Produkty podle 

SKP1 

z11 z12 … z1n 

z21 z22 … z2n 

: : : 

zn1 zn2 … znn 

c1 i1 g1 e1 

c2 i2 g2 e2 

: : : : 

cn in gn en 

x1 

x2 

: 

xn 

Složky p idané 

hodnoty 

 

Importy 

l1 l2 … ln 

ov1 ov2 … ovn 

 

M1 m2 … mn 

Transakce mezi složkami 

p idané hodnoty a kone nou 

spot ebou 

L 

OV 
 

M 

Celkem (x) x1 x2 … xn C I G E  

 

zij = hodnota prodeje produktu odv tví i odv tví j v daném období (i jsou ádky, j sloupce) 
fi = hodnota prodeje produktu odv tví i koncovému spot ebiteli (spot eba domácností, investice, vládní 

výdaje, export atd.) 
xi = celková hodnota zboží vyrobeného odv tvím i 
ci = výdaje domácností na spot ebu produktu i, p i emž celková spot eba je C = c1 + c2 + … + cn, 
ii = nákupy produktu odv tví i ur ené na investice, celkové investice jsou I = i1 + i2 + … + in 
gi = vládní nákupy produktu i, celkové vládní nákupy jsou G = g1 + g2 + … + gn 
ei = exporty produktu i, celkový dovoz je E = e1 + e2 + … + en 

lj = platby odv tví j za práci, p i emž celkové platby za práci v ekonomice jsou L = l1 + l2 +...+ ln 
ovj = ostatní platby odv tví j na ostatní složky p idané hodnoty (tzn. dan , spot eba fixního kapitálu, zisk atd.) 

a celkové platby v ekonomice jsou OV = ov1 + ov2 +...+ ovn  

mj = import odv tví j, celkový import je roven M = m1 + m2 +...+ mn 

Zdroj: Jurajda a kol., 2006, podle Miller, Blair, 1985. 

                                                 
1 SKP: Standardní klasifikace produkce. 
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Rovnost sou t  ádkových vektor  a sou t  sloupcových vektor  

MOVLxEGICx
n

j
j

n

i
i

11

 tvo í ur itý rovnovážný model, ze kterého jsou 

odvozovány všechny další vztahy v rámci strukturální analýzy. Jelikož 
n

j
j

n

i
i xx

11

, rovnici lze 

zjednodušit na OVLMEGIC )( . Levá strana vyjad uje hrubý domácí produkt, 

který je z definice roven pravé stran , tedy souhrnu plateb za výrobní faktory, tzn. celkové p idané 
hodnot  (Miller, 1998, Rojí ek, 2006). 
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3 Multiplikátory a koeficienty p ímých dopad  

3.1 Multiplikátory a koeficienty produkce 

Jak už bylo zmín no, ze symetrické input-output tabulky m žeme odvodit p ímé a nep ímé 

dopady zm ny v jednom odv tví na celou ekonomiku. Základním p ístupem ke zkoumání vzájemných 

závislostí mezi sektory je metoda zp tných vazeb, tzn. vazeb na všechny dodavatele vstup  a dále 

jejich subdodavatele. Prvním krokem pro kvantifikaci zp tných vazeb je normalizace symetrické 

input-output tabulky podle ádk , tj. aij = zij/xj. Tím získáme matici koeficient  vstup  A, 
která udává, jaká je hodnota jednotlivých meziprodukt  spot ebovaná na výrobu jedné jednotky 

ur itého výrobku. Krom  p ímé produkce m žeme sledovat i produkci nep ímou, tj. produkci druhého 

a dalších kol subdodavatel  (r st poptávky po ur itém produktu vyvolává zvýšení produkce odv tví 

poskytujících vstupy, tato odv tví dále poptávají vstupy pro svoji výrobu od dalších odv tví a tak 

dále). Sou et p ímé a nep ímé produkce tvo í celkovou produkci pot ebnou k uspokojení prvotní 

poptávky. Koeficienty celkové produkce lze spo ítat, když ode teme matici koeficient  vstup  A 
od jednotkové matice I a vytvo íme inverzní matici k (I – A). Vznikne nám tím matice koeficient  

celkové produkce L, tzv. Leontiefova inverzní matice. Tato operace se dá zapsat vzorcem: 

 

L = (I – A)-1. 

 

Sou ty sloupc  této matice se ozna ují jako multiplikátory produkce (output 
multipliers) jednotlivých odv tví ekonomiky. Tyto multiplikátory zahrnují jak p ímý vliv finální 

poptávky po produkci ur itého produktu, tak vlivy nep ímé, vyplývající z multiplikace výrobního 

procesu. Tyto sou tové multiplikátory m žeme interpretovat tak, že pokud se zm ní finální poptávka 

po produkci daného odv tví o jednu jednotku, celková produkce ve všech odv tvích vzroste práv  

o hodnotu multiplikátoru. (Rojí ek, 2007; Raabová, 2010)  

Je pot eba si uv domit, že multiplikátor celkové produkce zahrnuje i veškerou mezispot ebu, 

ímž zapo ítává vícekrát vstupy plynoucí od jednoho subdodavatele p es jiného subdodavatele 

k dodavateli poptávaných zboží i služeb. Proto zna n  nadhodnocuje celkový dopad p ímého zvýšení 

poptávky. Tím se jeho vypovídací hodnota do zna né míry zten uje, proto musí být s tímto 

ukazatelem zacházeno velice opatrn . (Australian Government, 2001) 

 

Pomocí Leontiefovy inverzní matice lze vypo ítat i další typy multiplikátor , p edevším 

multiplikátory hrubé p idané hodnoty (HPH), d chodu (resp. náhrad zam stnanc m), zam stnanosti 

i zisk  firem (resp. istého provozního p ebytku).  



 
12 

Mezinárodní b žecké závody RunCzech.com Výpo et multiplikátor  a dopad  

3.2 Multiplikátory a koeficienty hrubé p idané hodnoty 

Problému více etného zapo ítání mezispot eby je možné se vyhnout použitím 

multiplikátoru hrubé p idané hodnoty (gross value added multiplier), jelikož hrubá p idaná 

hodnota odv tví nezahrnuje hodnotu vstup  (mezispot ebu). Multiplikátory hrubé p idané hodnoty 

ur ují vztah mezi prvotním zvýšením produkce ur itého odv tví a celkovým zvýšením hrubé p idané 

hodnoty všech odv tví ekonomiky. V SIOT tvo í hrubá p idaná hodnota sou et náhrad 

zam stnanc m, ostatních istých daní na výrobu, spot ebu fixního kapitálu, istý provozní p ebytek 

a smíšený d chod. 

Zvýšení hrubé p idané hodnoty odpovídá p ibližn  zvýšení hrubého domácího produktu 

(HDP) ekonomiky, jelikož HDP zahrnuje hrubou p idanou hodnotu (HPH) upravenou o isté dan  

na produkty:  

HDP = Produkce - Mezispot eba + Dan  z produkt  - Dotace na produkty =  

= Hrubá p idaná hodnota + isté dan  z produkt  

Pro výpo et multiplikátor  hrubé p idané hodnoty pot ebujeme z normalizované SIOT vektor 

h, který p edstavuje prvotní zvýšení hrubé p idané hodnoty generované zvýšením p ímé produkce 

o 1 pen žní jednotku (tzn. obsahuje koeficienty p ímého dopadu pro jednotlivá odv tví). 

Multiplikátory hrubé p idané hodnoty vypo teme tak, že vynásobíme vektor h a Leontiefovu inverzní 

matici: 

 

Multiplikátory hrubé p idané hodnoty = h*(I-A)-1 

3.3 Multiplikátory a koeficienty náhrad zam stnanc m 

(d chodu) 

Dalším typem multiplikátor  jsou multiplikátory d chodu (income multiplier), 
který je definován jako celková hodnota náhrad zam stnanc m, tzn. mezd, plat  a sociálních 

p ísp vk , které jsou pot ebné ke zvýšení produkce odv tví o 1 pen žní jednotku. Jelikož náhrady 

zam stnanc  tvo í sou ást hrubé p idané hodnoty, multiplikátory d chodu budou nižší 

než multiplikátory HPH.  

Podobn  jako pro výpo et multiplikátor  HPH, pro stanovení multiplikátor  d chodu 

pot ebujeme z normalizované SIOT vektor i, který p edstavuje prvotní zvýšení mezd, plat  a dalších 

náhrad zam stnanc m, odpovídající zvýšení p ímé produkce o 1 pen žní jednotku (tzn. obsahuje 

koeficienty p ímého dopadu pro každé odv tví). Všechna další kola multiplika ního efektu (nep ímé 

dopady) zapo teme do multiplikátoru tím, že vynásobíme vektor i  Leontiefovou inverzní maticí: 
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Multiplikátory d chodu = i*(I-A)-1 

3.4 Multiplikátory a koeficienty zam stnanosti 

Dále m žeme vypo ítat multiplikátory zam stnanosti (employment multiplier), 
který udává po et nových pracovních míst vytvo ených v celé ekonomice díky zvýšené produkci 

odv tví. Vzhledem k tomu, že podniky nemusí vždy reagovat na zvýšenou poptávku vytvo ením 

nových pracovních míst, nýbrž p es asy stávajících zam stnanc , zvýšenou zam stnanost musíme 

uvád t v p epo tu na celé úvazky (tzv. full-time equivalent – FTE). Z toho vyplývá, že i když se zvýší 

celková zam stnanost (FTE), po et fyzických pracovník  m že z stat konstantní, pokud budou 

na dodate nou práci zam stnáni lidé, kte í už práci mají, a  už u stejného zam stnavatele nebo 

v jiném podniku.  

Pro výpo et multiplikátor  zam stnanosti pot ebujeme znát vektor e, který vyjad uje prvotní 

dopad zvýšené produkce na zvýšení zam stnanosti. V tšinou se však tento ukazatel udává v po tech 

pracovních míst na 1 milion pen žních jednotek produkce.2 Multiplikátory zam stnanosti jednotlivých 

odv tví, které zahrnují nejen prvotní dopad, ale i všechna návazná kola multiplika ního efektu, 

se vypo ítají obdobn  jako v minulých p ípadech sou inem vektoru e a Leontiefovy inverzní matice: 

 

Multiplikátory zam stnanosti = e*(I-A)-1 

3.5 Multiplikátory a koeficienty provozního p ebytku 

(zisk ) 

Dále m žeme vypo ítat multiplikátory provozního p ebytku (operating surplus 
multiplier), který udává výši istých zisk  podnikatelských subjekt  v celé ekonomice díky zvýšené 

produkci odv tví.  

Podobn  jako pro výpo et p edchozích multiplikátor , pro stanovení multiplikátor  

provozního p ebytku pot ebujeme z normalizované SIOT vektor p, který p edstavuje prvotní zvýšení 

istého provozního p ebytku firem, odpovídající zvýšení p ímé produkce o 1 pen žní jednotku (tzn. 

p ímý dopad). Všechna další kola multiplika ního efektu (nep ímé dopady) zapo teme 

do multiplikátoru tím, že vynásobíme vektor p  Leontiefovou inverzní maticí: 

 

                                                 
2 Vektor e na rozdíl od p edchozích vektor  nelze vy íst ze SIOT tabulky v len ní produkt x produkt, musíme mít 
zvláštní data o po tu pracovník  v odv tvích. Jistým úskalím m že být transformace dat zam stnanosti ze struktury 
odv tvové na strukturu komoditní, pokud je tabulka SIOT je len na podle produkt . 
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Multiplikátory provozního p ebytku (zisk )= p*(I-A)-1 

 

Výsledkem všech t chto výpo t  je stanovení koeficient  p ímých dopad  (jednotlivé 

vektory h, i, e, p normalizované tabulky SIOT) a multiplikátory pro výpo et celkových dopad  

pro všech p t ekonomických ukazatel  (produkce, HPH, d chod, zam stnanost a zisky), a to 

pro každé odv tví SIOT tabulky. Vzhledem k tomu, že koeficienty a multiplikátory jsou výsledkem 

maticových operací celé SIOT tabulky zahrnující všechna odv tví ekonomiky, vypo teme vždy 

koeficienty, resp. multiplikátory pro všechna odv tví dohromady. Nep ímé dopady jsou vypo teny 

následn  vždy jako rozdíl mezi celkovým dopadem a p ímým dopadem (viz dále). 

Nap íklad pro pot eby Analýzy ekonomického dopadu AHF R bylo vypo teno 
504 koeficient  p ímého dopadu (bez koeficient  p ímého dopadu na produkci, které jsou vždy 

rovny 1) a 630 multiplikátor : 

1 koeficient p ímého dopadu pro každé ze 126 odv tví (komodit) v SIOT3 pro ukazatele HPH, 

d chodu, zam stnanosti a zisk : 

1 x 126 odv tví x 4 ukazatele = 504 koeficient  

1 multiplikátor celkového dopadu pro každé ze 126 odv tví (komodit) v SIOT pro ukazatele 

produkce, HPH, d chodu, zam stnanosti a zisk :  

1 x 126 odv tví x 5 ukazatel  = 630 multiplikátor  

Z vypo tených koeficient  a multiplikátor  byly dále využity jen ty, které se vztahují 

k relevantním odv tvím pro analýzu dopad  kulturních organizací a jejich návšt vník  (nap . 

ubytovací a stravovací služby apod.). 

                                                 
3 Výpo ty vycházejí z aktuální tabulky SIOT publikované eským statistickým ú adem vycházející z dat 

2007. Jelikož sestavení SIOT vždy trvá více let, nesestavuje se za každý rok. Výše multiplikátor  však závisí 
na celkové struktu e meziodv tvových vztah , které se dlouhodob  m ní jen v malé mí e.  
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4 Výpo et dopad  

Ve fázi, kdy známe všechny pot ebné multiplikátory a koeficienty, všechna vstupní data 

máme sesbírána, o išt na a p evedena na základní ceny, m žeme p istoupit k výpo tu p ímých 

a nep ímých ekonomických dopad . Dopad na jednotlivé ekonomické a socio-ekonomické ukazatele 

m žeme zkoumat jak z hlediska výdaj  návšt vník  ( Nv ), tak z pohledu výdaj  samotné organizace 

( Ov ). Sou ástí výdaj  organizace jsou i mzdové výdaje, které však vstupují pouze do p ímých 

dopad  a nemultiplikují se. Na záv r je možné hodnoty za výdaje návšt vník  i organizace se íst 

a získat tím celkový dopady na produkci, hrubou p idanou hodnotu, náhrady zam stnanc m 

a zam stnanost. 

4.1 Dopad výdaj  na zvýšení produkce 

Ukazatele produkce p edstavují zvýšení celkové produkce zboží a služeb, p i emž produkce 

je chápána u tržních subjekt  jako souhrn tržeb a u netržních subjekt 4 jako souhrn náklad . 

To znamená, že vždy zahrnuje také hodnotu vstup  (mezispot ebu), mezd a dalších náklad , 

u tržních subjekt  i marži.   

 

P ímý dopad na zvýšení produkce Op je roven celkové výši prvotních výdaj  návšt vník  

a organizace o išt ných od DPH, p íp. marže a importu: 

ONp vvO   

Jedná se pouze o prvotní zvýšení výdaj  plynoucích do ekonomiky, jinými slovy p ímý nákup 

zboží a služeb koncovými uživateli, kterými jsou bu  návšt vníci nebo kulturní organizace. Celková 

tržní hodnota t chto produkt  p edstavuje p ímý dopad na zvýšení produkce.  

 

Celkový dopad na zvýšení produkce O = celková suma sou in  prvotních výdaj  

návšt vník /organizace a multiplikátor  produkce pro jednotlivé nakoupené produkty (mp): 

mpvmpvO ON  

Tento ukazatel vyjad uje celkové zvýšení produkce v celé ekonomice. Zahrnuje jak p ímé 

zvýšení produkce (tzn. produkce finálních produkt  pro návšt vníky a organizaci), tak i nep ímé 

zvýšení produkce, které zahrnuje produkci mezispot eby, tzn. všech vstupních produkt  pot ebných 

                                                 
4 Za netržní subjekty jsou považovány takové subjekty, jejichž tržní p íjmy z vlastní innosti tvo í mén  

než 50 % celkových p íjm . 
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pro výrobu finálních produkt  i všech dalších návazných kol produkce subdodavatel  vstupních 

produkt .  

Nep ímý dopad na zvýšení produkce On = rozdíl mezi celkovým a p ímým dopadem 

na zvýšení produkce: 

pn OOO  

Nep ímé zvýšení produkce p edstavuje produkci všech vstupních produkt  pot ebných 

pro výrobu finálních produkt  poptávaných návšt vníky a organizací. Zapo ítává tedy všechna 

návazná kola výrobního et zce, bez produkce finálních produkt  samotných.  

4.2 Dopad výdaj  na zvýšení hrubé p idané hodnoty 

Jak bylo již zmín no d íve, hrubá p idaná hodnota úzce souvisí s hrubým domácím 

produktem (HDP), který se liší od HPH pouze o isté dan  na produkty. P i zjednodušené interpretaci 

tedy m žeme p edpokládat, že zvýšení HPH p ibližn  odpovídá zvýšení HDP v ekonomice. Dopad 

na zvýšení HPH ekonomiky zahrnuje jen p idanou hodnotu poptávaných produkt , tzn. nezahrnuje 

hodnotu vstup  produkt  (mezispot ebu). Hrubá p idaná hodnota je tabulce SIOT po ítána 

d chodovou metodou, tvo í ji složky náhrad zam stnanc m, istých daní na výrobu, istého 

provozního p ebytku, smíšeného d chodu a spot eby fixního kapitálu.  

  

P ímý dopad na zvýšení hrubé p idané hodnoty Hp = celková suma sou in  prvotních 

výdaj  návšt vník /organizace a odpovídajících koeficient  p ímého dopadu na HPH (h): 

hvhvH ONp  

Tento ukazatel vypovídá o tom, jak se zvýšila hrubá p idaná hodnota díky prvotnímu zvýšení 

produkce zboží a služeb poptávaných návšt vníky a organizací. Od p ímého zvýšení produkce se liší 

tím, že nezapo ítává mezispot ebu, tedy hodnotu vstup  pot ebných k výrob  finálních produkt .  

 

Celkový dopad na zvýšení hrubé p idané hodnoty H = celková suma sou in  

prvotních výdaj  návšt vník /organizace a odpovídajících multiplikátor  HPH (mh): 

mhvmhvH ON  

Jedná se o dopad na celkové zvýšení hrubé p idané hodnoty (resp. HDP) v celé ekonomice 

v d sledku zvýšení produkce finálních i vstupních produkt  ve všech kolech výrobního et zce. 

Na rozdíl od celkového dopadu na zvýšení produkce nezahrnuje opakovan  mezispot ebu všech 

vstupních produkt , nýbrž jen p idanou hodnotu jednotlivých subjekt  et zce. Jinými slovy hodnota 

vstupních produkt  m že být zapo ítána, pokud je zárove  p idanou hodnotou p edchozího lánku, 

ale vždy m že být zapo ítána jen jednou.  
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Nep ímý dopad na zvýšení hrubé p idané hodnoty Hn = rozdíl mezi celkovým 

a p ímým dopadem na zvýšení HPH: 

pn HHH  

Nep ímý dopad na zvýšení HPH zahrnuje zvýšení hrubé p idané hodnoty vlivem 

multiplika ních efekt  plynoucích ze zp tných vazeb dodavatel  finálních produkt . Nezahrnuje 

p idanou hodnotu finálních produkt , nýbrž všech jejich vstupních produkt  v dalších kolech 

výrobního et zce. 

4.3 Dopad výdaj  na zvýšení náhrad zam stnanc m 

(mezd) 

Náhrady zam stnanc m jsou jednou ze složek hrubé p idané hodnoty. Zahrnují mzdy, platy 

a sociální p ísp vky zam stnanc m, uvád jí se p ed odpo tem dan  z p íjmu, zákonných (povinných) 

p ísp vk  na sociální a zdravotní pojišt ní, p ípadn  jiných srážek. Není zde zahrnut p íjem drobných 

podnikatel , který je souhrnem d chodu z podnikání (zisku) a d chodu z jejich pracovní innosti 

(mzdy) pro vlastní „podnik“, nebo  tyto d chody nelze statisticky odlišit. Tento p íjem je zahrnut 

ve složce istý provozní p ebytek, smíšený d chod, tzn. v jiné složce hrubé p idané hodnoty.  

 

P ímý dopad na zvýšení náhrad zam stnanc m Ip = celková suma sou in  prvotních 

výdaj  návšt vník /organizace a odpovídajících koeficient  p ímého dopadu na náhrady 

zam stnanc m (i): 

ivivI ONp  

P ímé zvýšení náhrad zam stnanc m p edstavuje, kolik pen z plynulo na mzdové prost edky 

z celkové sumy vydané návšt vníky a organizací na finální produkty (zboží a služby). Jinými slovy 

tento ukazatel vyjad uje, kolik pen z vydali dodavatelé finálních produkt  na mzdy z utržené ástky.  

 

Celkový dopad na zvýšení náhrad zam stnanc m I = celková suma sou in  prvotních 

výdaj  návšt vník /organizace a odpovídajících multiplikátor  d chodu (mi) 

mivmivI ON  

Celkový dopad na zvýšení náhrad zam stnanc  zahrnuje krom  p ímého dopadu také 

mzdové výdaje všech návazných subdodavatel  vstupních produkt  v rámci dalších kol výrobního 

et zce.  
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Nep ímý dopad na zvýšení náhrad zam stnanc m In = rozdíl mezi celkovým 

a p ímým dopadem na zvýšení náhrad zam stnanc m 

pn III  

Nep ímý dopad na zvýšení náhrad zam stnanc m zahrnuje mzdové výdaje, resp. p íjmy 

pracovník  pracujících na produkci vstupních produkt  ve všech návazných kolech produkce, 

tzn. bez produkce finálních produkt .  

4.4 Dopad výdaj  na zvýšení zam stnanosti 

Zvýšení zam stnanosti p edstavuje zvýšení po tu pracovních míst v ekonomice. Zvýšení 

poptávky po ur itých produktech vyvolá navýšení produkce, k emuž je zapot ebí zam stnat další 

pracovníky. Po et nov  vytvo ených pracovních míst odpovídá zvýšení výroby produkt  v hodnot  

1 milionu K  a je vždy uvád n v p epo tu na celoro ní plné úvazky. Proto nemusí vždy odpovídat 

zvýšení po tu fyzických pracovník  (nap . mohou být využiti stávající zam stnanci na p es asy 

nebo naopak zam stnáno více brigádník  na do asnou práci i zkrácený úvazek).  

 

P ímý dopad na zvýšení zam stnanosti Ep = celková suma sou in  prvotních výdaj  

návšt vník /organizace a odpovídajících koeficient  p ímého dopadu na zam stnanost (e):  

evevE ONp  

Tento ukazatel udává, kolik nových pracovník  (p epo teno na celoro ní plné úvazky) 

je pot eba zam stnat pro výrobu finálních produkt  v hodnot  1 milionu K , které poptávají 

návšt vníci a sledovaná organizace.  

 

Celkový dopad na zvýšení zam stnanosti E = celková suma sou in  prvotních výdaj  

návšt vník /organizace a odpovídajících multiplikátor  zam stnanosti (me): 

mevmevE ON  

Celkové zvýšení zam stnanosti zohled uje nejen první kolo výrobního et zce 

(p ímý dopad), ale i všechna návazná kola, p i kterých je pot eba vyrobit vstupní produkty. Zvýšená 

poptávka po t chto meziproduktech op t vyvolává pot ebu zam stnat další pracovníky, 

ímž vzniknou v ekonomice další pracovní místa.  

 

Nep ímý dopad na zvýšení zam stnanosti En = rozdíl mezi celkovým a p ímým 

dopadem na zvýšení zam stnanosti: 

pn EEE  
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Nep ímý dopad na zvýšení zam stnanosti zohled uje pouze návazná kola produkce, 

tzn. zvýšení po tu pracovních míst p i produkci vstupních produkt .  

4.5 Dopad výdaj  na zvýšení provozního p ebytku (zisk ) 

istý provozní p ebytek (zisky firem) je také jednou ze složek hrubé p idané hodnoty. Tento 

ukazatel zahrnuje krom  istých zisk  právnických osob i p íjem drobných podnikatel , který je 

souhrnem d chodu z podnikání (zisku) a d chodu z jejich pracovní innosti (mzdy) pro vlastní 

„podnik“, nebo  tyto d chody nelze statisticky odlišit.  

 

P ímý dopad na zvýšení zisk  Pp = celková suma sou in  prvotních výdaj  

návšt vník /organizace a odpovídajících koeficient  p ímého dopadu na zisky firem (p): 

pvpvI ONp  

P ímé zvýšení provozních p ebytk  p edstavuje, kolik pen z plynulo na isté zisky firem 

z celkové sumy vydané návšt vníky a organizací na finální produkty (zboží a služby). Jinými slovy 

tento ukazatel vyjad uje, kolik pen z zbylo dodavatel m finálních produkt  po ode tení všech 

náklad  v etn  daní.  

 

Celkový dopad na zvýšení zisk  P = celková suma sou in  prvotních výdaj  

návšt vník /organizace a odpovídajících multiplikátor  provozního p ebytku (mp) 

mpvmpvI ON  

Celkový dopad na zvýšení istých provozního p ebytk  zahrnuje krom  p ímého dopadu také 

zisky všech návazných subdodavatel  vstupních produkt  v rámci dalších kol výrobního et zce.  

 

Nep ímý dopad na zvýšení zisk  Pn = rozdíl mezi celkovým a p ímým dopadem 

na zvýšení istého provozního p ebytku firem 

pn PPP  

Nep ímý dopad na zvýšení istých provozního p ebytk  zahrnuje zisky firem dodávajících 

vstupní produkty ve všech návazných kolech produkce, tzn. bez produkce finálních produkt .  



~ P íloha . 2 
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Executive Summary 

 
 In 2011, RunCzech.com running events held in Prague, Usti nad Labem and Olomouc were 

attended by around 81,194 people, of whom 25,535 were runners and 54,659 were spectators. 
 

 While local runners and their supporters constituted 34.9% of visitors, 38.4% of visitors came from 
other parts of the Czech Republic and 26.7% of visitors were foreign runners and tourists. 

 
 All visitors together spent CZK 215,558,632 on accommodation, transport, food and other 

services and purchases in connection with their visit to RunCzech.com running events,  of 
which CZK 138,208,617 were spent in the Czech Republic by foreign visitors attracted by 
the events. Thus, their expenditures constitute a new income (or “net benefits”) for the Czech 
economy. 

 
 The total impact of expenditures made by visitors to RunCzech.com running events was 

an increase in the turnover (production) of the Czech economy by CZK 332.8 million, of 
which CZK 103.5 million contributed to an increase of gross value added (GDP). 

 
 Profits made by suppliers of goods and services to visitors grew by CZK 33.7 million. 

 
 249 full-time, permanent jobs were created thanks to visitor expenditures. 

 
 Employees of all suppliers of goods and services to RunCzech.com running events gained CZK 51.2 

million in form of wages and statutory insurance. 
 

 Visitor expenditures contributed to the State budget with CZK 32.8 million returned as VAT and 
excise taxes, CZK 13.8 million in form of personal income tax and corporate tax and further CZK 
20.5 million in form of social security and health insurance. Public budgets were thus increased by 
the total of CZK 67.1 million. 

 
 RunCzech.com running events held in Prague increased the economic production of Prague by at 

least CZK 164 million and contributed to the growth of local gross value added (GDP) by at least CZK 
49.6 million. Also, they helped to create over 153 jobs. 

 
 These figures reflect only the impact produced by visitors. Other economic impacts were created by 

the organizers of the events. These, however, have not been included in this analysis. 
 

 RunCzech.com events were widely covered by the Czech and foreign media. The coverages 
generated publicity for Prague, Olomouc, Usti nad Labem and the whole Czech Republic in general, 
whose value amounted to hundreds of millions of crowns. 

 
 Apart from creating economic impact, RunCzech.com running events also influenced other spheres 

of life; in particular, they had an impact on social life. Also, they had a positive influence on 
runners' health and physical condition. 
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Introduction 

 
 Prague International Marathon (PIM) originated in 1995. The aim of its founders was to create a 
traditional city marathon on par with those in New York, Berlin or London. The unique character of the Prague 
marathon lies particularly in its course, which belongs to the most beautiful in the world. PIM even ranks 
among the ten greatest marathons in the world in the book entitled “The Greatest Marathons in History”. 
Thanks to the unique scenery of the historical centre of Prague, PIM annually attracts several thousands of 
runners both from the Czech Republic and abroad. The expenditures made by runners and their supporters 
and other visitors to RunCzech.com running events organized by the Prague International Marathon, s.r.o., 
have significant economic impact on the Czech economy and also on the economy of individual cities, towns 
and regions where they are held. In addition, the high level of services provided to both runners and 
spectators guarantee an exceptional sports and viewing experience for all participants. 
 
 The Analysis of the economic impact of RunCzech.com running events presented herein assesses the 
economic impact of 5 races held in 2011, namely: 
 

Hervis Half Marathon, Prague; 
Volkswagen Marathon Weekend in Prague; 
Mattoni Grand Prix, Prague; 
Usti Half Marathon; and 
Olomouc Half Marathon. 

 
 Our selection of running events covers both big international marathons with large budgets as well as 
smaller running events of local importance. 
 
 The aim of the study was to assess the economic impact on the Czech economy attributable to visitors 
to running events organized by the Prague International Marathon, s.r.o., and tempo team Prague, s.r.o. 
Calculations were made using the information on foreign tourist expenditures in the Czech Republic provided 
by CzechTourism and data obtained from the organizer of the marathon (number of runners, length of stay, 
etc.) and internal records of the Economic impacT agency (the amount and structure of expenditures of 
selected groups of visitors from the Czech Republic), see Chapter 1.1. 
 
 Data on visitors' spending was subjected to inter-industry (input-output) analysis based on the 
national accounts statistics kept by the Czech Statistical Office, and on supply and use tables reflecting the 
flows of goods and services in different industries of the Czech economy. Experts believe that this method 
ranks among the most accurate and most challenging methods to determine the economic impact of 
investment projects, government incentives, etc. This method can be used to find out the overall impact of an 
increased demand for certain products on the growth of production, gross value added (GDP), employment, 
wages and/or corporate profits in the economy. The method allows to assess the direct and indirect impacts of 
economic activity undertaken by an entire chain of suppliers delivering products and services related to the 
organization of the events and providing services to visitors, I.e., including multiplier effects. A range of other, 
supplementary methods were added to the inter-industry analysis to be able to quantify the economic impact 
on other indicators of the performance of the Czech economy, including tax revenues. 
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1 Inputs and Impact Calculation Methodology 

 
 The economic impact analysis was primarily based on the inter-industry (input-output) analysis and a 
number of other methods used for quantification of the economic impact on various indicators of the Czech 
economy. This chapter provides a comprehensive summary of these methods and a description of the data 
collection procedure. 
 

1.1 Provision of Inputs on the Attendance and Behaviour of Visitors to RunCzech.com Racing 
Events in 2011 

  
 To find out the economic impact created by visitors to RunCzech.com events it was necessary to 
obtain the following data: 
 

1. Total number of visitors (i.e., runners and their supporters) 
2. Geographical origin of runners and their supporters 
3. Length of their stay in the city/town 
4. Structure and amount of their expenditures 

 
 Most of the required data was obtained from the organizers' internal records or from the 
accommodation booking system used by visitors. Some of the data was also taken from the records kept by 
CzechTourism and Economic impacT since no visitor survey was carried out directly in RunCzech.com events to 
obtain information necessary for the study. 
 
  
 Total number of visitors 
  
 The data on the total number of runners and their supporting teams, and the average time of their 
stay in the city/town was obtained from the internal records kept by the organizers of RunCzech.com events 
and the booking system run by the CTE Tourism agency, which provides accommodation booking services to 
visitors to these events. These data show that the average number of supporters accompanying a foreign 
runner is 2.27. Czech runners, for their part, usually come with an average of 1.99 supporters. The total 
number of visitors (runners and their supporters) participating in all five RunCzech.com races in 2011 was 
81,194. 
 
 Yet, there is another group of visitors to marathons: spectators, whose reason for coming to the 
city/town where the race is held is other than to participate as runners or supporters. Spectators' expenditures 
have not been included in the calculation of the economic impact since no information on the exact number or 
origin of spectators is available. 
 
 
 Geographical origin of visitors 
  
 The total number of runners and their supporters was divided into the following groups based on their 
place of residence (i.e., the place they came from): 
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 local visitors, 
 visitors from other regions of the Czech Republic, and 
 foreign visitors. 

 
 Visitors to Usti Half Marathon and Olomouc Half Marathon coming from Usti nad Labem region and 
Olomouc region, respectively, were all included in the “Local visitors” group as it was not clear how many 
visitors had come from the place where the marathon was held and how many of them had come from other 
places of the region.1 
 
 The calculation of the total number of visitors was based on the assumption that supporters came 
from the same geographic location as the runner they were accompanying, i.e. that runners from abroad 
came with foreign supporters and, similarly, that local runners were accompanied by supporters from the 
place where the race was held. 
 
 34.9% of the total number of visitors were local runners and their supporters, whereas 38.4% came 
from other regions of the Czech Republic. 26.7% of the visitors were foreign runners and tourists. 
  
Table 1: Total number and structure of visitors according to geographical origin 
Visitor Place of Residence Frequency Percentage 

City/Town 28,366 34.9%

Other regions of the Czech 
Republic 

31,177 38.4%

Abroad 21,651 26.7%

Total 81,194 100%
 
 
Figure 1: Visitor Place of Residence 
 
Abroad 
26.7%    City/Town 
    34.9%  City/Town 
      Other regions of the 
CR 
      Abroad 
 
 
    Other regions of the Czech Republic 
    38.4% 
 

                                                 
1 This measure has been taken to avoid overestimation of the results, as visitors coming from other 
parts of the region tend to have slightly higher expenditures. 
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 Length of stay in the city/town 
 
 The length of stay of visitors coming from other parts of the Czech Republic or from abroad was 
calculated using the data from the booking system run by the CTE Tourism agency, which provides 
accommodation to visitors to RunCzech.com running events (see Table 2). 
 
Table 2: Length of stay in the city/town hosting a RunCzech.com running event 
Visitors Number of days of stay 

Local 1 

From other regions of the CR 2 

From abroad 4 

 
Source: Prague International Marathon, s.r.o., and CTE Tourism 
 
  
 Structure and amount of visitor expenditures 
 
 The most important data required for the study was the information on what visitors to the races 
spent their money on during the event itself, on their journey and during their stay in a particular city/town or 
region, and how much they spent. The data on the number of runners was divided according to the place of 
origin: local visitors from the same city/town (or region), visitors from other regions of the CR and visitors 
from abroad, whose expenditures were monitored by CzechTourism separately for individual countries (if they 
weren't monitored separately, they have been included in the comprehensive category “Other countries”), see 
Table 4 and Table 5. 
 
 Based on this classification, each group was assigned the respective amount of expenditures 
calculated according to the data provided by CzechTourism. 
 
Information about actual visitor expenditures are based on: 

 data provided by the organizers of running events - information on average spending on 
accommodation in Prague by foreign visitors (according to the records kept by CTE Tourism, which 
provides accommodation to the visitors to the races, the average cost of accommodation was CZK 629 
per person and night), and data on registration fees paid by runners from the CR and abroad; 

 data provided by CzechTourism - other information on the average amount and structure of 
expenditures made by foreign visitors to the Czech Republic (divided by country) in 2010;2 

 surveys carried out by Economic impacT – information on the average amount and structure of 
expenditures made by Czech visitors.3 This information is based on surveys conducted by Economic 
impacT in 2011 in other events attracting visitors (the total of around 4,500 questionnaires); thus, we 
presume that the purchasing behaviour of visitors does not change depending on the type of event. 

 

                                                 
2 Table of expenditures made by foreign visitors to the Czech Republic used for the calculation of the 

expenditures of visitors to RunCzech.com races is attached in the Annex. 
 
3  CzechTourism provides less detailed information on the amount and structure of expenditures made by 

Czech visitors in the Czech Republic. Nevertheless, the data obtained from Economic impacT internal 
sources are consistent with general information on domestic tourism. 
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 Expenditure items were created (or adjusted) according to product categories of the symmetric input-
output table published by the Czech Statistical Office to ensure the consistency of the collected data with 
national accounts statistics and to be able to carry out subsequent input-output analysis. 
 
Table 3: Average daily expenditures of visitors from the Czech Republic (per person and day) 
Average 
expenditures 
per person 

Restaurants Accommoda- 
tion 

Transport Fuel Purchase of 
goods 

Other 
expenditures 

Total 

Local visitors CZK 174 CZK 0 CZK 23 CZK 0 CZK 38 CZK 35 CZK 270

Visitors from 
other regions 

CZK 221 CZK 303 CZK 100 CZK 100 CZK 137 CZK 54 CZK 915

 
Source: Surveys carried out by Economic impacT in other events held in 2011 (approx. 4,500 questionnaires) 
 
Table 4: Average daily expenditures of foreign visitors to RunCzech.com running events held in Prague in 2011 
(excluding fees paid by runners) 
Country Restaurants Accommoda- 

tion in 
Prague*) 

Transport Fuel Goods Other 
expenditures 

Total 
expenditures 
during the stay 
in the CR 

Germany CZK 285 CZK 472 CZK 33 CZK 201 CZK 358 CZK 134 CZK 1,483

Great Britain CZK 505 CZK 472 CZK 119 CZK 6 CZK 362 CZK 330 CZK 1,792

Slovakia CZK 127 CZK 472 CZK 23 CZK 57 CZK 277 CZK 63 CZK 1,018

France CZK 480 CZK 472 CZK 96 CZK 12 CZK 365 CZK 278 CZK 1,702

Austria CZK 237 CZK 472 CZK 33 CZK 80 CZK 260 CZK 146 CZK 1,228

Italy CZK 429 CZK 472 CZK 88 CZK 19 CZK 311 CZK 231 CZK 1,549

USA CZK 423 CZK 472 CZK 118 CZK 3 CZK 319 CZK 253 CZK 1,586

Spain CZK 442 CZK 472 CZK 97 CZK 3 CZK 335 CZK 205 CZK 1,553

Russia CZK 524 CZK 472 CZK 113 CZK 7 CZK 750 CZK 427 CZK 2,292

Poland CZK 189 CZK 472 CZK 36 CZK 40 CZK 238 CZK 109 CZK 1,084

Netherlands CZK 349 CZK 472 CZK 59 CZK 91 CZK 264 CZK 146 CZK 1,380

Switzerland CZK 466 CZK 472 CZK 77 CZK 109 CZK 392 CZK 156 CZK 1,672

Sweden CZK 453 CZK 472 CZK 78 CZK 33 CZK 318 CZK 203 CZK 1,557

Denmark CZK 498 CZK 472 CZK 104 CZK 35 CZK 437 CZK 293 CZK 1,840

Belgium CZK 445 CZK 472 CZK 70 CZK 45 CZK 219 CZK 175 CZK 1,426

Hungary CZK 288 CZK 472 CZK 69 CZK 68 CZK 245 CZK 106 CZK 1,248

Greece CZK 659 CZK 472 CZK 84 CZK 2 CZK 434 CZK 358 CZK 2,009

Finland CZK 654 CZK 472 CZK 95 CZK 9 CZK 424 CZK 264 CZK 1,918

Other 
countries 

CZK 386 CZK 472 CZK 100 CZK 36 CZK 366 CZK 234 CZK 1,595

 
Source: Prague International Marathon, s.r.o., and CTE Tourism – average spending on accommodation; Czech 
Tourism – other data. 
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Table 5: Average daily expenditures of foreign visitors to RunCzech.com running events held outside Prague - 
in Olomouc and Usti n. L. (excluding fees paid by runners) 
 
Country Restaurants Accommoda- 

tion 
Transport Fuel Purchase of 

goods 
Other 
expenditures 

Total 
expenditures 
during the 
stay in the CR

Germany CZK 285 CZK 407 CZK 33 CZK 201 CZK 358 CZK 134 CZK 1,418

Great Britain CZK 505 CZK 413 CZK 119 CZK 6 CZK 362 CZK 330 CZK 1,734

Slovakia CZK 127 CZK 137 CZK 23 CZK 57 CZK 277 CZK 63 CZK 683

Poland CZK 189 CZK 257 CZK 36 CZK 40 CZK 238 CZK 109 CZK 868

Other countries CZK 386 CZK 350 CZK 100 CZK 36 CZK 366 CZK 234 CZK 1,473

Source: CzechTourism 
 
 
Table 6: Registration fees paid by runners (excluding VAT) 
Registration fees 
paid by runners 
(average) 

Czech runners Foreign runners Fees paid by Czech 
runners 

Fees paid by 
foreign runners 

Total RunCzech.com 
fees 

Halfmarathon CZK 750 CZK 1,050 CZK 5,468,250 CZK 2,439,150 CZK 7,907,400

Marathon CZK 950 CZK 1,450 CZK 4,413,700 CZK 5,353,400 CZK 9,767,100

Grand Prix CZK 350 CZK 500 CZK 1,725,150 CZK 179,500 CZK 1,904,650

Usti nad Labem CZK 350 CZK 500 CZK 399,350 CZK 27,000 CZK 426,350

Olomouc CZK 350 CZK 500 CZK 667,450 CZK 96,500 CZK 763,950

Total   CZK 20,769,450

 
Source: Organizers of the running events 
 
 To determine the exact economic impact of a given event it was necessary to analyse the relationship 
between the expenditures and the event. The aim of the analysis was to find out to what extent were the 
expenditures made directly in connection with the marathon, or rather, what expenditures are due directly to 
the event and what expenditures would arise regardless of the event. Considering the nature of the event, we 
might expect that visitors came to the place where the marathon was held solely to be able attend the 
particular event. Based on this assumption, our calculations included the full amount of visitor expenditures, 
which means that all expenditures listed in the tables were incurred in relation with the RunCzech.com events. 
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 Total expenditures of visitors to RunCzech.com events in 2011 
 
 Finally, total expenditures of all groups were calculated using the average daily expenditures multiplied 
by the number of days of stay plus the lump sum registration fee paid by active visitors (runners). 
 
Table 7: Number of visitors and their total expenditures 
Visitor 
groups 
according to 
place of 
origin 

Runners Supporters Total number 
of visitors 

Average 
expenditure
s per person 
and day 

Number 
of days 
of stay 

Total 
expenditures 
excluding runner 
fees 

Expenditures 
including runner fees

Local 9,487 18,879 28,366 CZK 270 1 CZK 7,653,049 CZK 13,742,099

From other 
regions of 
the CR 

10,427 20,750 31,177 CZK 915 2 CZK 57,023,027 CZK 63,607,877

From abroad 6,621 15,030 21,651 See Table 7 
and Table 8

4 CZK 130,113,061 CZK 138,208,611

Total 26,535 54,659 81,194 - - CZK 194,789,136 CZK 215,558,586

 
Source: Prague International Marathon, CzechTourism, Economic impacT 
 
Table 8: Total expenditures of foreign visitors to RunCzech.com events held in Prague (excluding registration 
fees paid by runners) 
Country of 
origin 

Runners Supporters Total number 
of visitors 

Average 
expenditures per 
person and day 

Number 
of days 
of stay 

Total expenditures 

Germany 716 1,625 2,341 CZK 1,483 4 CZK 13,888,724

Great Britain 662 1,503 2,165 CZK 1,792 4 CZK 15,518,978

Slovakia 507 1,151 1,658 CZK 1,018 4 CZK 6,752,539

France 637 1,446 2,083 CZK 1,702 4 CZK 14,179,376

Austria 112 254 366 CZK 1,228 4 CZK 1,798,432

Italy 739 1,678 2,417 CZK 1,549 4 CZK 14,971,410

USA 249 565 814 CZK 1,586 4 CZK 5,166,991

Spain 311 706 1,017 CZK 1,553 4 CZK 6,319,325

Russia 48 109 157 CZK 2,292 4 CZK 1,439,257

Poland 378 858 1,236 CZK 1,084 4 CZK 5,357,939

Netherlands 204 463 667 CZK 1,380 4 CZK 3,683,166

Switzerland 116 263 379 CZK 1,672 4 CZK 2,537,475

Sweden 131 297 428 CZK 1,557 4 CZK 2,668,546

Denmark 65 148 213 CZK 1,840 4 CZK 1,564,038

Belgium 110 250 360 CZK 1,426 4 CZK 2,052,250

Hungary 228 518 746 CZK 1,248 4 CZK 3,720,622

Greece 41 93 134 CZK 2,009 4 CZK 1,077,497

Finland 124 281 405 CZK 1,918 4 CZK 3,110,948

Other countries 996 2,261 3,257 CZK 1,595 4 CZK 20,773,535
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Table 9: Total expenditures of foreign visitors to RunCzech.com events held outside Prague – in Olomouc, Usti 
n. L. (excluding registration fees paid by runners) 
Country of 
origin 

Runners Supporters Total 
number of 
visitors 

Average 
expenditures per 
person and day 

Number 
of days of 
stay 

Total expenditures 

Germany 18 41 59 CZK 1,418 4 CZK 333,854

Great Britain 6 14 20 CZK 1,734 4 CZK 136,084

Slovakia 71 161 232 CZK 683 4 CZK 634,289

Poland 66 150 216 CZK 868 4 CZK 749,328

Other countries 86 195 281 CZK 1,473 4 CZK 1,656,950

 
 

1.2 Inter-Industry (Input-Output) Analysis 

 To be able to calculate most of the results listed below it was necessary to carry out inter-industry 
(input-output) analysis, which experts consider the most accurate and most challenging method of 
determination of the economic impact of investment projects, government incentives, etc. The calculations 
were based on national accounts statistics provided by the Czech Statistical Office and on supply and use 
tables reflecting the flows of goods and services between individual industries of the Czech economy. 
 
 When preparing the data for calculation of the economic impact it was necessary, apart from other 
things, to deduce the following sums from the purchase prices of goods and services: 
 

1. Value added tax – current VAT rates on individual products and services purchased both by visitors 
and organizers of the event were used in the calculation (under Act No. 235/2004 Coll., on Value 
Added Tax, as amended); 

2. Applicable profit margins (on retail and wholesale purchases of goods) – data from the CSO regarding 
the average trading margins on individual products was used; in the input-output analysis, these 
margins are reflected as retail or wholesale production; 

3. Foreign production share in the total range of the purchased products, since purchases of imported 
goods and services are defined as an outflow of resources from the economy (this category also 
includes remuneration of foreign artists). For this reason, these sums must also be deducted. Current 
data provided by the CSO was used to determine the proportion of domestic and foreign production in 
the total of the purchased products. 
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1.2.1 Direct and Indirect (Multiplier) Impacts 

 This method allows us to determine the overall impact of an increased demand for certain products 
(e.g., accommodation and food services offered to visitors to the event) on the growth of production, gross 
value added, employment, or wages, from the point of view of the whole economy. The advantage of this 
method is that it can be used to find out both direct and indirect impacts associated with economic activity 
undertaken by all contractors and the whole chain of their subcontractors delivering services and goods 
necessary for the organization of the given event (i.e., including multiplier effects).4 
 
Thus, the impacts can be divided as follows: 

 Direct impacts - changes in the economy due to direct expenditures made by a cultural organization 
or its visitors (e.g., hotels, restaurants, providers of transport services, etc.). 

 Indirect impacts (multiplier effect) - changes in the economy caused by production of other 
subcontractors essential for the operation of direct suppliers (e.g., hotels and restaurants that 
purchase goods and services from their subcontractors, which in turn purchase goods and services 
from their subcontractors), i.e., these changes account for all other production cycles triggered by the 
feedback processes of direct suppliers and their (sub)contractors in the given economy. 

 Total impacts are the sum of direct and indirect impacts. 
 
 Thanks to indirect effects, expenditures of a cultural organization or its visitors may reflect in any 
industry of the economy. The amount of such secondary effects is directly proportional to the propensity of 
local businesses and households to purchase goods and services from local suppliers. On the contrary, if these 
prefer to purchase imported goods and services, resources will flow out of the region. For this  reason it is 
also important to choose an appropriate size of the reference area for which the impact is calculated. In 
general, the larger the reference area, the lower the outflow of funds to other regions, as the economy is 
more self-sufficient in big areas. Apart from imports, visitor expenditures are gradually drained away from the 
economy supply chain also due to savings and taxes. 
 
 Another important factor influencing the scope of secondary effects is the structure of expenditures, 
i.e., to which industries they bring benefit, because each industry shows a different degree of feedback 
processes. In general, expenditures on resource-intensive goods and services have comparatively higher 
indirect impacts than expenditures on labour-intensive goods and services (these tend to have comparatively 
higher direct impacts, in particular on employment). 
 
 The total of 504 direct impact coefficients (excluding direct impact coefficients for the 
production, which always equal 1) and 630 multipliers were calculated for the purposes of the economic 
impact analysis of RunCzech.com events. Further, a selection was made of coefficients and multipliers 
referring to the industries relevant to the analysis of the impact produced by visitors to RunCzech.com running 
events (e.g., accommodation and catering services, etc.). 
 

                                                 
4 Although there are numerous definitions of the terms “direct impact” and “indirect impact”, most authors 

(e.g., Stynes, Heilbrun and Gray, Whiting, Australian Government) favour the terminology used herein. 
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Image 1: Direct and indirect (multiplier) economic impact of marathon visitor expenditures 

 

    direct economic impact  indirect (multiplier) impacts 
 

 

1.2.2 Economic Impact and Economic Benefits, Reference Area 

 
 Other terms used in our methodology include “economic impact” and “economic benefits”. 
 (Whiting, 2004) 
 

 Economic impact refers to the economic activity generated by each Czech crown spent in a given 
geographic area, regardless of where the money comes from. 

 Economic benefits distinguish where the money comes from and where it is spent. Economic 
benefits are only created if the expenditures result in an increase in the economic activity in a given 
region that wouldn't be achieved without the event of our interest. Increased activity can usually be 
attributed to financial “injections” from geographic areas other than the reference area (e.g., foreign 
visitor expenditures, foreign subsidies, etc.) 
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 Economic benefits can therefore be understood as a subset of economic impacts. In other words, not 
all economic impacts constitute net benefits for a given reference area. If financial resources are spent in the 
same reference area they come from, they are not considered new or additional income for the area. 
 
 Thus, if we want to assess net benefits generated by a particular cultural organization in a given 
reference area (e.g., a country, district, region), our calculations should include only “new incomes” in the 
area, not the overall economic impact. That is, we should exclude expenditures of local visitors as it can be 
presumed that these would be made in the given area regardless of the cultural organization. On the other 
hand, we must include expenditures made by foreign visitors (i.e., visitors residing outside the reference area) 
in the given reference area. In this group of visitors it is also necessary to assess the impact of the particular 
cultural event on their decision to come and visit the reference area, which will allow us to determine the part 
of their expenditures directly attributable to the particular event/organization. 
 
 
 Reference area 
  
 Reference area is the geographic area for which the economic impact and benefits generated by an 
organization/event are calculated. It defines the geographical boundaries for the analysis and is a crucial for 
the determination of expenditures made by both visitors and the organization itself. All expenditures included 
in the calculation of the economic impact should be made in the reference area, or rather, they should bring 
benefit to businesses and companies residing in the given area. 
 
 As the Czech Statistical Office prepares necessary statistical data only for the entire Czech Republic, 
the basic reference area is always the Czech Republic. For this reason, coefficients and multipliers calculated 
from the Czech economic statistics can only be used for the assessment of the overall impact on the whole 
Czech Republic. This allows us to calculate direct and indirect (multiplier) impacts of an organization at the 
national level. 
 
 In case of smaller geographic areas (e.g., regions or towns in the Czech Republic) we can only provide 
an estimate of direct impacts. Indirect (multiplier) impacts on smaller areas cannot be assessed using national 
economic multipliers, as the economy of smaller areas shows a completely different structure of relationships 
between industries and relies more on external suppliers from other areas, which would produce highly 
inflated and distorted results. 
 

1.2.3 Economic Indicators 

 The characteristic of economic impact indicators has been based on the National Accounts 
Methodology of the Czech Statistical Office, which complies with the international standards of the European 
System of National Accounts ESA95. However, this paper will only give basic descriptions of indicators used for 
the purposes of this study. A more detailed description is included in a separate Annex. 
 
 Input-output analysis was used to calculate the economic impact on the increase in: 
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 overall production (turnover) of the economy – i.e., the overall economic activity; some inputs 
have been included in this indicator multiple times (in each link in the supply chain that the 
particular input enters); 

 gross value added  - the value of the overall production after deducting intermediate 
consumption of all inputs (goods and services consumed in the process of production). Unlike the 
production indicators, GVA does not include any input multiple times; inputs are  included only 
once in the whole economic cycle. Gross value added indicator equals the value of gross domestic 
product (GDP) excluding net taxes; 

 corporate and business profits - i.e., net operating surplus + mixed income of small 
businesses, difference between gross value added, compensation of employees, net production 
taxes and import taxes; 

 employment - creation of new permanent (year-round) jobs. 
 compensation of employees – wages paid to employees including taxes and legal insurance 

paid by employers. 
 

Image 2: Relationship between economic indicators 

 
 
   Intermediate consumption 
   of inputs 
Production 
    
   Gross added value (GDP)  Wages (compensation of employees) 
        Taxes 
        Income (net operating surplus) 
        Consumption of fixed capital 
 
  
 Impact on tax collection 
  
 In theory, the input-output analysis can be used to assess the impacts of an organization or an event 
on the collection of taxes. Yet, it is much more accurate to quantify tax yields directly from the input data. 
 
 The total VAT paid to the State was calculated by the deduction of applicable VAT (under Act No. 
235/2004 Coll., on Value Added Tax) from visitor expenditures and the organization's accounts (applicable VAT 
rates in 2011 were 0%, 10% and 20%, depending on the type of a product). The excise tax, in particular 
the tax on fuels, was calculated in a similar way. 
 
 Further, the amount of the personal income tax, social security and health insurance was 
calculated from the total amount of compensation of employees using the rates stipulated by Act No. 
586/1992 Coll. on Income Tax,  by Act No. 589/1992 Coll., on Social Security Insurance and  
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State Employment Policy Contributions, and Act No. 592/1992 Coll., on General Health Insurance Premiums. 
 
 The amount of corporate tax was estimated based on the quantified impacts on profits made by 
companies (gross operating surplus) and the statutory rates under Act No. 586/1992 Coll., on Income Taxes. 
 

1.2.4 Assumptions for the Input-Output Analysis 

 Like any economic model, the input-output analysis must be based on fairly precise assumptions. For 
this reason, the actual impact of an increased demand may considerably differ from the model. In practice, 
however, it is impossible to separate individual influences to empirically validate the conclusions of the input-
output analysis. 
 
 The main assumption that formed the basis for our input-output analysis was the linearity of 
relationships, or, in other words, direct proportionality between intermediate consumption and production. 
Clearly, this assumption does not reflect the reality, because the proportion between the two varies depending 
on a particular branch of industry. Yet, the use of a simple, linear model appears to be the best solution in 
spite of the reservations. 
 
 The basic assumptions on which the input-output analysis was based can be outlined as follows: 

 the offer fully adapts to the demand – the production capacity is unlimited (linearity of relations); 
 the structure of production inputs for individual products is fixed, including the structure of the 

value added; 
 the structure of inputs is based on the selected method of conversion of asymmetric tables to 

symmetric tables; this means that all by-products are produced by a production technology used 
for the particular product or in the particular industry. 

 
 These assumptions are rather strong and, to a large degree, they distort the actual impact of changes 
in the final demand on the production. In the long-term, technical coefficients cannot be considered constant; 
gradually, they adapt to the prices of inputs and reflect new technologies. For this reason, the model is more 
suitable for the assessment of short-term impact on the production. On the other hand, the multiplier effect 
needs some time to fully develop, so the impact of changes in the demand cannot be expected to show in too 
short a period. It is obvious that these two factors are largely contradictory, which must be taken into account 
when evaluating the results of the analysis. 
 
 Also, the assumption that the offer fully adjusts to the demand may perhaps not  apply to all stages of 
the business cycle. The validity of the model increases in case of economic downturn, where there is sufficient 
unused capacity. On the other hand, this assumption lacks importance if we want to assess the impact on 
total resources, not only on domestic production. In this case, insufficient capacity of Czech producers would 
not be limiting since lacking domestic resources could be replaced by imports. The above also makes it clear 
that quantification of impacts using the input-output model establishes a maximum limit for the impact. 
Adjustment processes taking place in the economy will tend to soften the impact. 
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 Whereas failure to comply with the first two assumptions affects the total impact of changes in the 
final demand on the production of individual commodities, failure to adhere to the third assumption affects 
both the amount and the structure of this impact. If the estimated structure of  inputs for individual products 
in the input-output table is not correct, changes in the final demand will be actually reflected in the production 
demand for commodities (inputs) other than those used in our model. For this reason, symmetrical tables 
should use as detailed classification as possible. (Rojicek, 2006) 
 
 Another possible challenge is the fact that the SIOT table prepared by the Czech Statistical Office once 
in 3-5 years is not up-to-date. It is usually issued with a two-year delay (e.g., in 2011, the most up-to-date 
detailed SIOT table available is for 2007). Thus, our analysis must be based on another assumption, in 
particular, that the structure of the economy has not changed since 2007. Although it is but another premise 
distorting the results of the analysis, it is not so unrealistic as neither the relationship between industries nor 
the general structure of the economy radically change from year to year. 
 
 

1.3 Conservative nature of the results 

 

 All results presented in this study are quite conservative and we may presume that the actual impacts 
are much higher. Below we have listed individual elements of the methodology ensuring the conservative 
nature of the results, which may have lessened the actual impacts: 
 

 The assessment of the economic impact created by visitors to RunCzech.com running events was 
based on the number of runners and their supporters (the data was taken from the internal records 
kept by the organizers). The calculation did not include expenditures made by other visitors to the 
running events, i.e., by marathon participants other than runners or their supporters. 

 Visitor expenditures include only the expenditures made during the visitors' stay in the Czech 
Republic, i.e., the calculation does not take into account their expenditures prior to the journey, for 
instance, the price of air tickets or an organized trip, etc. 

 The assessment of the impact on the city/town focused only on direct impacts as it is not clear how 
many subcontractors have their seat in the city/town hosting a given event. For this reason, multiplier 
effects were not taken into account in regions (cities/towns) smaller than the whole Czech Republic. 

 If there were more multipliers that could be used for a particular expenditure item (i.e., if it was 
possible to match the expenditure with several industries), the lowest multiplier was always chosen. 

 The assessment of the impact on tax revenues includes only estimated amounts of most contributions 
to public budgets. This applies to VAT on most visitor expenditures, part of excise taxes (in particular, 
on fuel, but not on alcohol and tobacco), payroll tax, individual income tax and corporate tax. It does 
not include VAT on the registration fees paid by the runners. In addition, marathons had an 
indisputable impact on the collection of other taxes and fees, e.g., road tax, other excise taxes and 
many other contributions to the state budget. 
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2 The Economic Impact and Benefits for the Czech Economy Attributable to Visitors to 
RunCzech.com Running Events 

 
 This chapter presents the direct, indirect and total impacts on the Czech economy attributable to the 
expenditures of the visitors to RunCzech.com running events, including spending on restaurants, hotels, shops 
and other services and goods. 
 
 The impacts cover the overall economic activity generated by all visitors (both Czech and foreign). 
 
 Net benefits include only the economic activity generated by foreign visitors, i.e., they cover only the 
effects of new revenues flowing to the Czech Republic from abroad in relation with the marathons. Thus, the 
benefits are only a part of the overall impacts associated with incoming tourism, which directly contribute to 
the increase of domestic production, GDP, employment, tax collection, etc. 
 

2.1 The Impact of Visitor Expenditures on the Production and Gross Value Added (GDP) 

 
 
 The impact of all visitors 
 
 In connection with their visit to RunCzech.com running events in 2011, all visitors together spent the 
total of CZK 215,558,632 on services and goods in restaurants, hotels, shops, etc. The amount spurred further 
economic activity of local businesses and companies (direct impacts) and their suppliers and subcontractors 
(indirect effect). 
 
 Of the total amount of visitor expenditures, CZK 38,463,472 were paid on the value added tax (VAT), 
excise taxes, local fees, or spent on purchases of imported products. The remaining CZK 177,095,160 
increased the production (turnover) of hotels, restaurants and shops where the visitors spend their money. 
Thanks to the new income, the involved businesses were able to purchase goods and services from their 
suppliers and subcontractors worth in total CZK 155,708,406. In total,  visitor expenditures produced an 
increase in the turnover (production) of the Czech economy worth CZK 332,803,566 (see Table 
10). 
 
 Of the overall impact on the increase in the production of the Czech economy, CZK 103,549,218 
contributed to the overall increase in the gross value added (GDP) of the Czech economy. The remaining CZK 
229,254,348 were spent on intermediate inputs and, as the amount was paid to other suppliers, it returned to 
the economic cycle.5 

                                                 
5  The indicator of increased production accounts for the consumption of intermediate inputs. Thus, if a 
company buys some goods and re-sells it, it increases the turnover (production) of all links involved in the 
chain of businesses that purchase and sell the particular goods. On the other hand, gross value added 
multiplier includes all inputs only once and for this reason it does not produce overestimated results in the 
assessment of the impacts like the production multiplier. 
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Table 10: Visitor expenditures and their impact on the production (turnover) of the Czech economy 
 
        All   Foreign 
        Visitors  Visitors 
Total visitor expenditures      CZK 215,558,632  CZK 138,208,617 
- VAT, excise taxes       - CZK 32,792,088 - CZK 20,271,883 
- Local fees        - CZK 1,002,402 - CZK 758,670 
- Purchases of imported goods     - CZK 4,668,981           - CZK 3,497,095 
Net visitor expenditures 
(= direct impacts on the production)   CZK,177,095,160  CZK 113,680,969  
Indirect impacts on the production    + CZK 155,708,406 + CZK 94,342,581  
Overall impact on the production    CZK 332,803,566 CZK 208,023,550 
  
 
 
 The impact of foreign visitors (net benefits) 
  
 If we monitored only the impact produced by foreign tourist expenditures (i.e., net benefit for the 
Czech economy), these directly contributed to an increase in the production of hotels, restaurants, etc., by 
CZK 113,680,968, and indirectly to an increase in their suppliers' production by CZK 94,342,581. The total net 
benefit for the increase in the production of Czech economy attributable to the expenditures of 
foreign visitors to RunCzech.com running events amounted to CZK 208,023,550. 
 
 Of it, CZK 64,419,627 contributed to the increase in the gross value added (GDP) in the 
Czech Republic. As these impacts are attributable to foreign tourist expenditures made only in connection 
with the marathons, it is safe to say that the positive benefits for the Czech economy would not be 
produced without the RunCzech.com running events. 
 
Table 11: The impact of visitor expenditures on the increase in the production of the Czech economy 
 Direct impact 

on the production 
Indirect impact 
on the production 

Total impact 
on the production 

Total impact of all visitors CZK 177,095,160 CZK 155,708,406 CZK 332,803,566

Of the above, the impact created 
by foreign tourists (net benefits) 

CZK 113,680,968 CZK 94,342,581 CZK 208,023,550

 
Table 12: The impact of visitor expenditures on the increase in the gross value added (GDP) in the Czech 
Republic 
 Direct impact on GDP Indirect impact on GDP Total impact on GDP 

Total impact of all visitors CZK 53,779,937 CZK 49,769,281 CZK  103,549,218

Of the above, the impact created 
by foreign tourists (net benefits) 

CZK 33,980,219 CZK  30,439,408 CZK  64,419,627
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2.2 The Impact of Visitor Expenditures on Corporate Profits 

 The growth of the gross value added of enterprises and other economic entities influenced the 
amount of compensation of employees (wages and insurance), consumption of fixed capital, taxes and net 
operating surplus (profit). 
 
 Corporate and business profits generated thanks to direct or indirect (mediated) impacts of visitor 
expenditures related to the marathon were increased by the total of CZK 33,663,750, of which CZK 
21,044,110 were attributable to foreign visitors (see Table 13). 
 
Table 13: The impact of visitor expenditures on the increase in corporate and business profits 
 Direct impact 

on corporate profits 
Indirect impact 
on corporate profits 

Total impact 
on corporate profits 

Total impact of all visitors CZK 15,705,691 CZK  17,958,059 CZK  33,663,750

Of the above, the impact created 
by foreign tourists (net benefits) 

CZK 9,963,382 CZK  11,080,729 CZK  21,044,110

 
 

2.3 The Impact of Visitor Expenditures on Employment and Wages 

 Eligible visitor expenditures contributed not only to an increase in the production and in the Czech 
GDP but also to creation or maintenance of 165.8 jobs in hotels, restaurants, shops, etc. (direct impact) and 
another 83.2 jobs in the businesses of their subcontractors (indirect effect). In total, visitor expenditures 
created work for 249 permanent full-time workers, both employed and self-employed 
(entrepreneurs). 
 
 Of the total, 157 jobs were created thanks to foreign visitors, or rather to their expenditures. Since 
these tourists would not otherwise visit the Czech Republic, we can conclude that without the 
expenditures made by the visitors to the RunCzech.com events, the number of employees in the 
Czech Republic would be lower by 157. 
 
 Employees employed in hotels, restaurants, etc. (except entrepreneurs) thanks to visitor expenditures 
gained CZK 51,176,238 CZK on wages and statutory insurance (compensation of employees), of 
which CZK 32,044,620 were paid thanks to expenditures of foreign tourists who came to the Czech Republic 
exclusively to attend the RunCzech.com events. 
 
Table 14: The impact of visitor expenditures on the increase in employment (number of jobs) in the Czech 
Republic 
 Direct impact 

on employment 
Indirect impact 
on employment 

Total impact 
on employment 

Total impact of all visitors 165.8 83.2 249.0

Of the above, the impact created 
by foreign tourists (net benefits) 

106.8 50.2 157.0
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Table 15: The impact of visitors on the increase in the amount of compensation of employees (wages) in the 
Czech Republic 
 Direct impact on wages Indirect impact on wages Total impact on wages 

Total impact of all visitors CZK 30,549,239 CZK  20,627,000 CZK 51,176,238 

Of the above, the impact created 
by foreign tourists (net benefits) 

CZK 19,599,197 CZK  12,445,422 CZK 32,044,620 

 
 

2.4 The Impact of Visitor Expenditures on Tax Revenues 

 
 VAT and excise taxes 
 
 Of the total amount of CZK 215,558,632 paid by all visitors for accommodation and catering services, 
transport, shopping, etc. directly in connection with their visit to CzechRun.com running events, at least CZK 
32,792,088 were returned to the State as the Value Added Tax (VAT) and excise taxes. 
 
 The following table and figure show the amount returned on taxes by individual groups of visitors 
(local, from other regions of the CR, and from abroad). 
 
Table 16: VAT and excise tax share in total visitor expenditures 
Visitor place of residence Expenditures excluding 

taxes 
VAT and excise taxes Total expenditures related 

to the visit to the event 

City/town hosting the marathon CZK 11,501,138 CZK 2,240,965 CZK 13,742,103

Other regions of the CR CZK 53,328,672 CZK 10,279,240 CZK 63,607,912

Abroad CZK 117,936,734 CZK 20,271,883 CZK 138,208,617 

Total CZK 182,766,544 CZK 32,792,088 CZK 215,558,632 

 
 

Figure 2: VAT and excise tax share in total visitor expenditures 

 
 
 
Visitors 
residing in the city/town 
 
residing in other regions of 
the CR 
 
residing abroad 
 
 
 
 
 Expenditures excluding taxes  VAT and excise taxes 
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 Income tax 
 
 Thanks to visitor expenditures, employment and wages paid to workers in hotels, restaurants and 
other businesses, increased. Employees, businessmen and employers as both direct and indirect suppliers of 
services and products to visitors contributed to public budgets with around CZK 20,470,774 on social 
security and health insurance and CZK 13,816,667 on personal income taxes and corporate 
taxes. Some 61% of these payments were made thanks to foreign visitors who would not come to the Czech 
Republic if the RunCzech.com events weren't held. 
 
 Table 17 shows the estimated total amounts of contributions to public budgets attributable to visitor 
expenditures made in connection with marathons. The amounts were calculated from the overall impact 
created by all visitors, i.e., including multiplier effect of the expenditures directly related to the visit to 
RunCzech.com marathons. 
 
Table 17: The impact of visitor expenditures on the amount of taxes and insurance paid to public budgets 
(expert estimate) 
Paid for... Social security and health insurance Income taxes 

Employees CZK 4,201,034 CZK  7,420,555

Self-employed (small businessmen) CZK 3,284,724 CZK 2,230,843

Legal entities CZK 12,985,016 CZK 4,165,269

Total impact CZK 20,470,774 CZK 13,816,667

 
 

2.5 The Overall Impact on the Czech Economy Created by Visitors to RunCzech.com Events 

 
 Marathons organized by RunCzech.com in 2011 were attended by a total of 81,194 visitors, whose 
expenditures caused an increase in the production of the Czech economy by a total of CZK 
332,803,566, of which 103,549,218 contributed to the overall increase in the gross value added 
(GDP) in the Czech Republic. 
 
 Visitor expenditures contributed both to an increase in the production of the Czech economy and the 
GDP, but also to creation or maintenance of 249 jobs offered by suppliers and subcontractors. 
 
 Employees who were employed thanks to the overall impact created by visitors to the RunCzech.com 
marathons were paid the total of CZK 51,176,238 on wages. 
 
 Gross value added created by enterprises and other economic entities was used on compensation of 
employees (wages and statutory insurance), consumption of capital, taxes, and the rest produced operating 
surplus (profit). The impact on corporate and business profits directly and indirectly attributable to visitor 
expenditures was CZK 33,663,750. 
 
 At least CZK 32,792,088 of the total amount paid by the visitors were returned to the State budget on 
the Value Added Tax (VAT) and excise taxes. Also, approximately CZK 20,470,774 were  
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paid to public budgets on social security and health insurance and some CZK 13,816,667 were paid on income 
tax. Public budgets thus gained the total of approx. CZK 67,082,088. 
 
 The overall impact created by visitors to RunCzech.com running events are summarized in Tables 18 
and 19. 
 
Table 18: Total impact of visitors on the production of the Czech economy, GDP, corporate profits, employment 
and wages 
 Impact on the 

production 
Impact on GDP Impact on 

corporate profits 
Impact 
on employment 

Impact on wages 

Impacts of all visitor 
expenditures 

CZK 332,803,566 CZK 103,549,218 CZK 33,663,750 249.0 CZK 51,176,238

Net benefits due to 
visitor expenditures 

CZK 208,023,550 CZK 64,419,627 CZK 21,044,110 157.0 CZK 32,044,620

 

Figure 3: The overall impact of visitors on the production of the Czech economy, GDP, corporate profits, 
employment and wages 
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Table 19: Total impact of visitors on contributions to public budgets (VAT and excise taxes, income taxes, 
social security and health insurance and the overall returns to the state budget) 
 Impact on VAT 

and excise taxes 
Impact on income 
tax returns 

Impact on social 
security and 
health insurance 
payments 

Total contribution 
to public budgets 

Impacts of all visitor 
expenditures 

CZK 32,792,088 CZK 13,816,667 CZK 20,470,774 CZK 67,079,530 

Net benefits due to 
visitor expenditures 

CZK  20,271,883 CZK 8,640,000 CZK 12,850,000 CZK 41,761,883
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Figure 4: The overall impact of visitors on returns to public budgets (VAT and excise taxes, income taxes, 
social security and health insurance) 
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3 The Economic Impact and Benefits for Prague Attributable to Visitors to RunCzech.com Events 
in Prague 

  
 RunCzech.com running events held in Prague by the Prague International Marathon, s.r.o., and tempo 
team Prague, s. r.o., are also of great importance for the City of Prague itself. In this chapter you will find 
estimates of direct economic impacts on Prague attributable to visitor expenditures made in connection with 
Hervis Half Marathon in Prague, Volkswagen Marathon Weekend and Mattoni Grand Prix 2011. As the 
multipliers used for the calculation of indirect effects are based on the CSO National Accounts and, as such, 
are only applicable for the assessment of impacts on the entire Czech economy, the chapter focuses only on 
the impacts of direct suppliers, working on the assumption that indirect (chain) suppliers and subcontractors 
have their seat outside Prague and for this reason they have not been included in the assessment of the 
impacts on the city. 
 
 

3.1 The Impact of Visitor Expenditures on the Economy of Prague 

 
 RunCzech.com running events held in Prague in 2011 attracted the total of 25,469 visitors from other 
regions of the Czech Republic and another 20,842 visitors from abroad. The marathons were also attended by 
24,961 local visitors. Many of them came with the sole purpose of attending the marathon and stayed in 
Prague for several days. The overall expenditures made by all visitors (excluding the registration fees) 
amounted to some CZK 199,498,429 spent on accommodation, food, shopping, local transport, etc. in 
Prague, exclusively in connection with the marathons. 
 
 Of the total expenditures, at least CZK 30,169,581 were paid on taxes (VAT and excise taxes), CZK 
955,605 on fees for accommodation in Prague, and some CZK 4,342,545 were spent on purchases of the 
imported goods. The remaining CZK 164,030,698 increased the turnover (production) of local businesses 
and economic entities in Prague (see Table 20).6 
 
 Only on the visitors who came to Prague to attend the events from other regions of the Czech 
Republic and from abroad (i.e., net benefit for Prague) spent some CZK 187,073,792 CZK in Prague and 
contributed to an increase of the production of local businesses by about CZK 110,751,636. 
 
 

                                                 
6  The impact on the production of businesses in Prague is only slightly lower than the direct impact on 
the production of the Czech economy. This is because the vast majority of visitor expenditures made in the 
Czech Republic exclusively in connection with the marathons were made directly in Prague. On the other 
hand, direct net benefits of the marathons for Prague are higher than direct benefits for the Czech Republic as 
the benefits for Prague account both for expenditures made by foreign visitors to the city as well as the 
expenditures of visitors from other regions of the CR, which also constitute inflow of capital into the city. 
Similar differences can be found in other economic indicators applicable to the economy of the Czech Republic 
and Prague. 
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Table 20: Visitor expenditures and their impact on the production (turnover) of businesses in Prague 
 

All visitors Visitors not 
residing in Prague 

Total visitor expenditures      CZK 199,498,429  CZK 187,073,792 
- VAT, excise taxes      - CZK 30,169,581 - CZK 28,142,265 
- Local accommodation fees     - CZK 955,605  - CZK 955,605 
- Purchases of imported goods    - CZK 4,342,545 - CZK 47,224,286 
Net visitor expenditures 
(= direct impacts on the production)   CZK 164,030,698 CZK 110,751,636 
 
 
 Increased receipts promoted the growth in the gross value added (GDP) by CZK 49,619,863. The rest 
of the amount was used to cover expenditures (consumption of intermediate inputs). Due to an increased 
visitor demand, hotels, restaurants and other businesses had to employ many new employees, which lead to 
the creation of 153.3 jobs (converted to full-time year-round job equivalent). The expenditures of visitors 
from other regions helped to create or maintain up to 143.7 jobs. 
 
 Employees gained CZK 28,220,305 on wages and other payments from employers, of which 
CZK 26,660,469 were attributable to expenditures made by visitors not residing in Prague, who wouldn't come 
to Prague if the marathons weren't held. 
 
 Hotels, restaurants, shops and other businesses in Prague in which the visitors spent their money 
increased receipts by CZK 14,489,486, of which CZK 13,388,792 are attributable to visitors not residing in 
Prague. 
 
Table 21: Estimated direct impacts on the economy of Prague produced by the expenditures of visitors to 
RunCzech.com running events 
 
 Impacts on the 

production 
Impacts on GDP Impacts on 

corporate profits 
Impacts 
on employment 

Impacts 
on wages 

Impacts of all visitor 
expenditures 

CZK 164,030,698 CZK  49,619,863 CZK  14,489,486 153.3 CZK  28,220,305

Of the above, 
impacts due to visitors 
not residing in Prague 
(net benefits) 

CZK 153,749,483 CZK  46,537,963 CZK  13,388,792 143.7 CZK  26,660,469
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Figure 5: Estimated direct impacts on the economy of Prague created by expenditures of visitors to 
RunCzech.com running events 
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 The vast majority of the taxes paid by visitors and service suppliers contributed to the state budget 
and will subsequently re-allocated to all municipalities and regions of the Czech Republic under Act No. 
243/2000 Coll., on on Budgetary Allocation of Revenues from Certain Taxes. 
 
 At least CZK 955,605 paid by visitors as the accommodation fee (CZK 19 per person and night 
in public accommodation facilities) contributed directly to the budget of Prague City Hall. 
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Conclusion 

 

 The RunCzech.com events held in 2011 in Prague, Olomouc and Usti nad Labem attracted around 
81,194 visitors, of which 26,535 actively participated in the races and the rest came to Prague as their 
supporters. 
 
 Data used to assess the economic impact of expenditures of visitors to RunCzech.com running events 
was provided by the organizers of the events. The study also worked with information on visitor expenditures 
in the Czech Republic provided by CzechToursim and Economic impacT. The obtained data was subjected to 
inter-industry (input-output) analysis based on the national accounts statistics of the Czech Statistical Office. 
The document presents the calculation of the impacts created by expenditures of all visitors to the events; 
particular importance is given to the impact of foreign tourists (net benefits) as it represents new income for 
the economy. 
 
 Thanks to the expenditures of visitors to RunCzech.com events in 2011, the production of the 
Czech economy increased by a total of CZK 332.8 million, of which CZK 103.5 million contributed 
to an overall increase in the gross value added (GDP) in the Czech Republic. The marathons helped to 
create or maintain 249 permanent jobs. Also, the total wages paid to employees amounted to CZK 51.2 
million. The revenues of all enterprises that profited from visitor expenditures amounted to CZK 33.7 million. 
Public budgets gained over CZK 67 million from visitor expenditures. 
 
 As the vast majority of visitors came with the sole purpose to attend RunCzech.com marathons held in 
Prague, these events had a significant impact on the economy of Prague. Over CZK 955,000 paid by visitors 
on accommodation fees contributed to the City budget and visitor expenditures resulted in an increase in 
the production of Prague businesses by at least CZK 164 million and in GDP by CZK 49.6 million, 
and created at least 153.3 permanent jobs. As these impacts do not account for the multiplier effect, the 
estimates are highly conservative and it can be presumed that the amounts spent in the City were higher and 
that they increased the economic activity in Prague to a large degree. 



 

Economic Impact of Running Events 31 RunCzech.com 2011 

References 

Australian Government. 2001. Multipliers for Culture-Related Industries. Australian Government – 

 Department of Communication, IT and the Arts, 2001. 

 Bourdieu, P. 1986. The Forms of Capital. Wiley, John & Sons, 1986. ISBN 9780631228615. 

CzechTourism: <www.czechtourism.cz> 

SÚ. Webové stránky: <www.czso.cz> 

 Derrett, R. 2003. Making Sense of How s Demonstrate a Community's Sense of Place. In: 

Event Management, Volume 8, Number 1, 2003, Str. 49-58. 

Eurostat. 2002. The ESA 95 Input-Output Manual: Compilation and Analysis. Eurostat, 2002. 

 Getz, D. 2008. Event tourism: Definition, evolution, and research. In: Tourism Management 

29/2008, Pages 403-428. 0261-5177 (print); 1879-3193 (electronic) 

Government of Canada, Department of Canadian Heritage. 2008. Economic Impact Model for Arts 

 and Heritage. <http://dev.rcip-chin.gc.ca/mieap-eimah/> 

 Hall, S. a Gray, P. 1996. Questions of Cultural Identity. Sage, 1996. ISSN 0 8039 7882 – 0. 

Heilbrun, J., Gray, C. M. 2001. The Economics of Art and Culture. 2nd ed. New York: Cambridge 

 University Press, 2001. ISBN 978-0-521-63712-1. 

Kahoun, J. 2011. M ení regionálního HDP: d chodový a produk ní p ístup. In: Ekonomické listy 

 05/2011, s. 3-12. VŠEM, 2011. ISSN 1804-4166. 

KEA. 2006. Economics of Culture in Europe. KEA (European Affairs), prepared for European 

 Commission, 2006. 

Leontief, W. 1951. Input-Output Economics. Scientific American, 1951, . 4, s. 15–21. ISBN 

 0195035275. 

McLennan, W. 1995. Information Paper: Australian National Accounts: Introduction to Input- 

 Output Multipliers. Australian Bureau of Statistics, Catalogue No. 5246.0. 

Meethan, K. 1996. Place, Image and power: Brighton as a resort, p. 179-196. In: T. Selwyn (ed.), 

 Myths and myth making in tourism, 179–221. Wiley, Chichester. 

Miller, R., Blair, P. 1985. Input-output Analysis: Foundations and Extensions. Prentice-Hall, New 

 Jersey 1985. ISBN 0-13-466715-8 01. 

Miller, R. E. 1998. Regional and Interregional Input-output Analysis. In: Methods of Interregional 

 and Regional Analysis, edito i Walter Isard, Iwan J. Azis, Matthew P. Drennan, Ronald E. 

 Miller, Sidney Saltzman a Erik Thorbecke. Ashgate Publishing Company: Vermont, USA. 

Myerscough, J. 1988. The economic importance of the arts in Britain. Policy Studies Institute, 

 London, 1988. ISSN 0853743541. 

 



 

Economic Impact of Running Events 32 RunCzech.com 2011 

Picard, D. a Robinson M. 2006. s, Tourism and Social Change: Remaking Worlds, Channel View. 

 ISSN 1845410483. 

Prague International Marathon: <www.pim.cz> 

Raabová, T. 2007a. Kulturo, multiplikuj. A2 kulturní týdeník, 2007, ro . III, . 40, s. 19. ISSN 1801-4542. 

Raabová, T. 2010. Ekonomické a sociální dopady kulturního cestovního ruchu v R. Diserta ní 

 práce. FMV VŠE, 2010. 

Raabová, T. 2010. Multiplika ní efekty kulturních odv tví v R. Institut um ní – Divadelní ústav, 

 2010. 

Rasmussen, P. N. 1956. Studies in Intersectoral Relations. Amsterdam, 1956. 

Rojí ek, M. 2006. Strukturální analýza eské ekonomiky. Working Paper CES VŠEM, 2006, . 1. 

 ISSN 1801-2728. 

Rojí ek, M. 2007. Klí ová odv tví v eské ekonomice z pohledu input-output analýzy. In: Statistika, 2007, . 2, 
s. 133-145. ISSN 0322-788x. Praha: SÚ. 

Rojí ek, M. 2007-2009. Osobní konzultace s vrchním editelem Sekce makroekonomických statistik SÚ. 

Rojí ek, M., Vavrla, L. 2005. Využití input-output tabulek v ekonomické analýze. Pracovní sešity 

 CES VŠEM, 2005, . 12. ISSN 1801-5956. 

Rojí ek, M., Vavrla, L. 2006. Sestavování symetrických input-output tabulek a jejich aplikace. In: 

 Statistika, 2006, . 1, s. 28-43. ISSN 0322-788x. Praha: SÚ. 

Selwyn T, The Tourist Image: Myths and Myth Making in Tourism, Str. 179-195. 

RunCzech.com: <www.RunCzech.com> 

Statistics Canada. 2005. The Canadian and Inter-Provincial Input-Output Models: The  Mathematical 
Framework. Ottawa : Industry Accounts Division, Statistics Canada. 

Stynes, Daniel J. 1997. Economic impacts of tourism. Illinois Bureau of Tourism, Department of 

 Commerce and Community Affairs. 

Throsby, David; Withers, Glen. 1993. The Economics of the Performing Arts. 2nd ed. Hampshire, 

 England : Gregg Revivals, 1993. ISBN 075120174X. 

Throsby, D. Economics and Culture, Cambridge, Cambridge Publishing, 2003. ISSN 0521586399 

Tichá, T. 2006. Cestovní ruch a kultura, hlavní konkuren ní výhody eské republiky. Diplomová 

 práce. FMV VŠE, 2006. 

Tichá, T. 2007. I um ní m že vyd lávat. A2 kulturní týdeník, 2007, ro . III, . 12, s. 21. ISSN 

 1801-4542. 

United Nations. 1999. Studies in Methods, Handbook of National Accounting: Handbook of Input- 

 Output Table Compilation and Analysis. Series F, No. 74. United Nations, New York 1999. 



 

Economic Impact of Running Events 33 RunCzech.com 2011 

Whiting, P. 1999. Socio-Economic Benefits Framework Applied to the Cultural Sector. Discussion 

 Paper. Prepared for: National Arts Centre, National Capital Commission and Department of 

 Canadian Heritage. Amherst Island, Ontario: The Outspan Group, March 1999. 

Whiting, Peter. 2004. Economic Impact Model for Arts and Heritage: Instruction Manual. Prepared 

 for The Department of Canadian Heritage and The Canadian Tourism Commission. 

Wiesand, A. 2005. The „Creative Sector“ – An Engine For Diversity, Growth and Jobs in Europe. 

 European Cultural Founation, 2005. 

WTO. 2005. City Tourism & Culture - The European Experience. World Tourism Organization and 

 European Travel Commission. Madrid: WTO, 2005. ISBN 92-844-0779-6. 



 

Economic Impact of Running Events 34 RunCzech.com 2011 

Annexes 

 
Annex 1  Calculation of multipliers and economic impact 
Annex 2  Methodology Assessment by the Czech Statistical Office 
Annex 3  Tables with information on spending of foreign tourists provided by   
  CzechTourism 



 Annex 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methodology Assessment 
by the Czech Statistical Office 



CZECH STATISTICAL OFFICE 
NA PADESATEM 81, 100 82 PRAGUE 10 

 
DEPT. OF MACROECONOMIC STASTISTICS 

 
 
Assessment of Methodology Used in Economic Benefit Study 
 
The methodology chosen by Mrs. Raabova, Ing., for her study evaluating the economic benefit of 
cultural events and other tourism-related events is based on a standard model used worldwide, 
which derives multipliers from symmetric input-output tables. In order to avoid any possible over-
valuation of economic benefits, the model has been built on conservative hypotheses. Therefore, 
the results of the study can be  considered rather conservative. The model has been built on the 
latest data available from the Czech Statistical Office. 
 
Best Regards 
 

Marek Rojicek, Ing., Ph.D. 
Head Director 

 
 

www.czso.cz 
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Tables with information on spending of foreign tourists 
provided by CzechTourism 

  



 
 
 

Expenditures per person/day (CZK) 
 

Advance 
expenditures 

Expenditures 
during the 
marathon 

 
Total 

expenditures

Germany N=2888 274 1418 1692 

Great Britain N=1778 1249 1734 2982 

Slovakia N=1669 189 683 873 

France N=1026 1394 1521 2915 

Austria N=877 287 965 1252 

Italy N=776 1059 1394 2453 

USA, United States of America N=722 1950 1589 3539 

Spain N=655 1269 1369 2638 

Russia N=566 1278 2202 3480 

Poland N=532 333 868 1201 

South America N=443 1741 1716 3457 

Netherlands N=389 708 1290 1998 

Norway N=348 1356 2403 3759 

Australia N=287 2095 1666 3761 

Switzerland N=210 892 1612 2504 

Sweden N=208 1137 1347 2485 

Canada N=182 1645 1750 3395 

Ireland N=164 1165 2185 3349 

Japan N=164 2639 1701 4339 

Central America N=157 2219 1601 3819 

Denmark N=155 1395 1777 3173 

Belgium N=141 1068 1272 2340 

South Korea N=141 2661 1310 3970 

Portugal N=140 1492 1839 3331 

Asia N=140 1899 1809 3707 

Turkey N=126 1571 2233 3804 

Hungary N=125 796 1113 1908 

Greece N=112 1909 1820 3729 

Africa N=107 2151 1903 4054 

Ukraine N=106 1104 1380  
China N=98 1942 1291  
Finland N=94 1609 1902  
Indie N=92 2176 2297  
Israel N=74 1821 1532  
Other countries of the former USSR N=74 1567 1885  
Romania N=58 731 1240  
Other countries N=511 1613 1473  

 
 



 Structure of expenditures in the Czech Republic (%) 

Accommodation Transport Fuel Eating out Goods Other 

Germany N=2888 29 2 14 20 25 9 

Great Britain N=1778 24 7 0 29 21 19 

Slovakia N=1669 20 3 8 19 41 9 

France N=1026 19 6 1 32 24 18 

Austria N=877 22 3 8 25 27 15 

Italy N=776 23 6 1 31 22 17 

USA, United States 
of America N=722 30 7 0 27 20 16 

Spain N=655 21 7 0 32 24 15 

Russia N=566 17 5 0 24 34 19 

Poland N=532 30 4 5 22 27 13 

South America N=443 26 7 0 30 23 13 

Netherlands N=389 30 5 7 27 20 11 

Norway N=348 22 4 0 28 28 17 

Australia N=287 28 7 1 27 20 17 

Switzerland N=210 26 5 7 29 24 10 

Sweden N=208 19 6 2 34 24 15 

Canada N=182 33 8 0 27 16 17 

Ireland N=164 23 8 1 30 23 16 

Japan N=164 23 6 0 25 33 13 

Central America N=157 30 9 0 27 20 14 

Denmark N=155 23 6 2 28 25 16 

Belgium N=141 25 6 4 35 17 14 

South Korea N=141 33 7 1 30 16 14 

Portugal N=140 23 7 0 31 20 18 

Asia N=140 21 7 0 25 33 15 

Turkey N=126 19 5 0 29 34 12 

Hungary N=125 30 6 6 26 22 10 

Greece N=112 16 5 0 36 24 20 

Africa N=107 20 6 0 26 33 14 

Ukraine N=106 19 7 1 28 25 21 

China N=98 35 8 0 24 18 14 

Finland N=94 24 5 0 34 22 14 

Indie N=92 27 7 0 26 26 14 

Israel N=74 25 4 0 30 22 17 

Other countries of 
the former USSR N=74 21 7 0 27 32 13 

Romania N=58 29 5 3 24 26 13 

Other countries N=511 24 7 2 26 25 16 

 



 
 Structure of expenditures in the Czech Republic (%) 

Accommodation Transport Fuel Eating out Goods Other 
Average 
number 
of nights

Germany N=2888 407 33 201 285 358 134 4 

Great Britain N=1778 413 119 6 505 362 330 4 

Slovakia N=1669 137 23 57 127 277 63 4 

France N=1026 291 96 12 480 365 278 4 

Austria N=877 209 33 80 237 260 146 3 

Italy N=776 317 88 19 429 311 231 5 

USA, United States 
of America N=722 474 118 3 423 319 253 7 

Spain N=655 288 97 3 442 335 205 6 

Russia N=566 382 113 7 524 750 427 9 

Poland N=532 257 36 40 189 238 109 3 

South America N=443 454 122 0 523 391 225 5 

Netherlands N=389 381 59 91 349 264 146 6 

Norway N=348 522 100 3 684 685 410 5 

Australia N=287 465 110 18 451 333 289 5 

Switzerland N=210 411 77 109 466 392 156 5 

Sweden N=208 262 78 33 453 318 203 5 

Canada N=182 572 132 4 464 285 292 5 

Ireland N=164 496 171 17 650 506 345 6 

Japan N=164 385 103 3 425 567 218 4 

Central America N=157 476 144 6 429 325 221 4 

Denmark N=155 409 104 35 498 437 293 5 

Belgium N=141 317 70 45 445 219 175 4 

South Korea N=141 432 95 8 390 204 181 5 

Portugal N=140 427 136 6 573 367 330 8 

Asia N=140 381 119 2 445 599 264 9 

Turkey N=126 424 122 4 637 770 277 9 

Hungary N=125 337 69 68 288 245 106 4 

Greece N=112 283 84 2 659 434 358 5 

Africa N=107 389 124 7 488 634 262 9 

Ukraine N=106 264 93 9 380 348 286 10 

China N=98 452 107 2 309 237 185 6 

Finland N=94 456 95 9 654 424 264 5 

Indie N=92 621 160 0 589 599 328 7 

Israel N=74 390 67 1 465 343 265 5 

Other countries of 
the former USSR N=74 395 128 4 501 610 248 13 

Romania N=58 361 62 41 304 316 155 5 

Other countries N=511 350 100 36 386 366 234 7 
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