
Abstrakt 

Název: Příjmy organizačních výborů letních olympijských her  

Cíle: Hlavním cílem této práce je analýza hlavních příjmů jednotlivých organizačních 

výborů letních olympijských her. V práci jsou blížeji analyzovány především příjmy 

z prodeje vstupenek. Vedlejším cílem je upravení a dopočítání převodního mechanismu 

pro měny. Zjištěné hodnoty v národních měnách jsou převáděny na CZK roku 2010, 

tyto hodnoty vyjadřují skutečnou hodnotu, jaká by byla zaplacena v roce 2010, pokud 

by se olympijské hry konaly v České republice. 

Metody: V práci je použito pro sběr dat metod sekundární analýzy dokumentů. 

Základní soubor tvoří letní olympijské hry konané v období 1896-2008, k porovnání 

jsou přidány i odhady z Londýna (2012) a Prahy (2016, 2020). Zkoumané proměnné 

jsou: celkový příjem OVOH, příjem OVOH z prodeje televizních práv, příjem OVOH 

ze sponzorování, příjem MOV z TOP programu, příjem OVOH z prodeje licencí, příjem 

OVOH z prodeje vstupenek, průměrná cena prodané vstupenky, nejdražší a nejlevnější 

cena vstupenky na úvodní ceremoniál OH, celkový počet prodaných vstupenek. Pro 

převod hodnot z národních měn na CZK roku 2010 je použit převodní mechanismus 

využívající měnových kurzů, parity kupních sil a indexu spotřebitelských cen. Pro 

vyhodnocení výsledků se používají následující analýzy: trendová analýza pro sledování 

vývoje proměnných v čase, komparační analýza pro porovnání procentuálního 

zastoupení hlavních příjmů v celkových příjmech a korelační analýza pro zkoumání 

vztahu mezi proměnnými. 

Výsledky: Sledované příjmy organizačních výborů letních olympijských her vykazují 

rostoucí trend, pouze příjem z licenčního programu vykazuje klesající trend. 

Procentuální zastoupení příjmů se změnilo v průběhu 20. století, příjem z prodeje 

vstupenek klesl z většinového postavení k cca 10 %. V druhé polovině 20. století se 

objevily nové příjmy v podobě prodeje televizních práv a příjmů ze sponzorování. Oba 

příjmy v dnešní době přinášejí každý cca 30 % do rozpočtů organizačních výborů

letních olympijských her.
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