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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. 

Klí čová slova: olympijské hry, organizační výbory letních olympijských her, 

sponzorování, televizní práva, prodej vstupenek, licence 

 



 
 

Abstract 

Title: Revenues of the Organising Committees of the Summer Olympic Games 

Objectives: The main objective of this work is an analysis of the main revenues of the 

particular Organising Committees of the Summer Olympic Games. The ticketing is 

primarily analyses in this work. The second objective is to adjust and calculate a 

mechanism for transfer of currency. Values in national currencies are converted to 

CZK 2010, these values reflect the true value of what would have been payable in 2010 

if the Olympics Games were held in the Czech Republic. 

Methods: The work uses methods of secondary analysis of documents for the data 

collection. The basic aggregate consist of the Summer Olympic games held 1896-2008, 

the estimates from London (2012) and Prague (2016,2020) are add  to comparison. 

Variables are: revenues of the OVOH, revenues from television rights, revenues from a 

sponsorship, revenues from the TOP, revenues from ticketing, the average price of the 

sold ticket, the most expensive and the cheapest tickets at the Opening ceremony and 

number of the total sold tickets. The convert mechanism is used for convert and 

calculated with the exchange rates, the purchasing power parities and the consumer 

price index. The following analyses apply for the evaluation of results: the trend 

analysis for monitoring the evolution of the variables in the time, the comparative 

analysis for comparison of the percentage of representation of the main incomes in the 

total revenues and the correlation analysis for the study of the relationship between the 

variables. 

Results: The revenues of the Organising Committees of the Summer Olympic Games 

show a growing trend, only the income from the licensing program shows a declining 

trend. Percentage rates of the revenues have changed in the course of 20th century, the 

income from the ticketing decreased from the majority position to around 10 %. In the 

second half of the 20th century the new revenue appeared in the form of the sale of 

television rights and the income from the sponsoring. Today both revenues bring each 

approximately 30 % to the budgets of the Organising Committees of the Summer 

Olympic Games. 

Keywords: Olympic Games, Organising Committees of the Summer Olympic Games, 

sponsoring, television broadcasting, ticketing , licensing  
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1 ÚVOD 

Přípravná utkání, krajské soutěže, národní mistrovství, evropská mistrovství, 

olympijské hry. To je jen krátký výčet některých sportovních událostí, které mají mimo 

jiné jednu společnou vlastnost a to nutnost organizace. K organizaci jsou kromě 

schopných lidí zapotřebí především finance. Dostatek peněz do jisté míry určuje, jak 

kvalitní sportovní událost ve výsledku bude. Při přípravných utkáních jsou většinou 

potřeba pouze malé částky na pokrytí nákladů za pronájem sportoviště a zajištění 

rozhodčích. Při větších akcích vznikají větší finanční nároky a při největších 

sportovních akcí, mezi které se bezesporu mohou řadit olympijské hry, jsou tyto nároky 

zřejmě největší. Výbory, které jsou pro organizaci zakládány, se snaží získat příjmy do 

svých rozpočtů v co největší míře. Právě příjmy v rozpočtech organizačních výborů 

letních olympijských her se staly hlavním tématem této bakalářské práce. 

Novodobé olympijské hry navázaly na tradici antických olympijských her. Za 

svou více než stoletou historii prošly řadou změn a zajímavý vývoj zaznamenaly i 

finance, které jsou nutné k jejich pořádání. Bakalářská práce se bude snažit přiblížit 

čtenáři strukturu a velikosti příjmů jednotlivých her. Pro sportovního nadšence je jistě 

velmi důležitá cena vstupenek na sportovní událost, a proto budou do práce zařazeny i 

proměnné týkající se vývoje cen vstupenek. 

Při pohledu na dnešní podobu olympijských her je zde předpoklad, že hry 

potřebují pro úspěšnou organizaci, ať už z důvodu vyššího počtu účastníků, delšího 

trvání, většího diváckého zájmu, nebo potřeby dokonalejší techniky, zdaleka více 

financí než na začátku 20. století. Příjmy zřejmě budou vykazovat v absolutních 

hodnotách růst, jaké ovšem budou mít jednotlivé příjmy procentuální zastoupení 

v příjmech celkových? Měnilo se toto zastoupení v jednotlivých letech? A jak výrazně? 

Na tyto otázky by měla odpovědět, po analyzování vývoje příjmů a cen vstupenek v 

čase trendovou analýzou, komparační analýza. 

Lineární vztah, mezi možná pro čtenáře nejzajímavější proměnnou a to 

průměrnou cenou prodané vstupenky a ostatními proměnnými, zkoumá v závěru 

korelační analýza. 

  Výzkum se bude opírat především o historická data v různých měnách, která 

budou vytěžena z reportů organizačních výborů letních olympijských her. Porovnávání 
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měn je obtížné a i po převodu na stejnou měnu nelze porovnávat částky získané 

v průběhu několika desetiletí. Z tohoto důvodu je pro co nejpřesnější zachování 

původních hodnot a porovnání nutné navrhnout převodní mechanismus tak, aby byly 

finanční částky vyjádřeny v hodnotách roku 2010 v CZK. 

Mnoho her by nemohlo být uspořádáno bez vydatné finanční podpory států, 

použité zejména na budování dostatečné infrastruktury. Tyto finanční prostředky ovšem 

často do příjmů výborů nevstupují a proto nejsou dále zkoumány. Práce se bude zabývat 

pouze příjmy organizačních výborů letních olympijských her a cenou vstupenek.  

V průběhu vývoje olympijských her se vyčlenila i zimní verze olympijských her, v textu 

budou pod pojmem olympijské hry zamýšleny pouze letní olympijské hry, pokud 

nebude uvedeno jinak. 
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

• Problémy   

Letní olympijské hry jsou organizovány příslušnými organizačními výbory, tyto 

výbory hospodaří s penězi, které pocházejí z různých zdrojů. V souvislosti s těmito 

zdroji se nabízí několik otázek. Jak se vyvíjejí v čase? V jakém poměru jsou tyto zdroje 

peněz? Je zde lineární vztah mezi proměnnými? O jak silný jde vztah? 

• Cíle    

Hlavním cílem práce je analýza hlavních příjmů jednotlivých organizačních 

výborů olympijských her a sledování vývoje v čase pomocí trendové analýzy, 

komparace procentuálního zastoupení příjmů na celkovém příjmu a popsání lineárních 

vztahů mezi průměrnou cenou prodané vstupenky a ostatními proměnnými pomocí 

korelační analýzy. Vedlejším cílem je tvorba převodního mechanismu, který slouží pro 

převod národních měn jednotlivých OVOH na CZK roku 2010. 

• Výzkumné otázky   

Jaké jsou hlavní příjmy OVOH? 

Jaká je velikost příjmů a cen vstupenek OVOH a jak se vyvíjela v čase? 

Jaký je poměr mezi hlavními příjmy OVOH a jak se vyvíjel v čase? 

Jaký je vztah mezi průměrnou cenou prodané vstupenky a ostatními 

proměnnými? 

• Hypotézy  

a) V dnešní době je jiné složení příjmů OVOH než před rokem 1972. 

b) Procentuální zastoupení příjmů ze sponzorství a prodej televizních práv 

v celkovém příjmu OVOH roste v čase. 

c) Procentuální zastoupení příjmů z prodeje vstupenek klesá v čase. 

d) Průměrná cena prodané vstupenky vykazuje nižší tempo růstu než maximální 

cena vstupenek na zahajovací ceremoniál. 

e) Velikost příjmů OVOH se absolutně zvětšuje. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této části jsou vysvětleny základní pojmy související s olympijskými hrami, 

propojení a význam Mezinárodního olympijského výboru s národními olympijskými 

výbory, organizačními výbory olympijských her a mezinárodními federacemi 

jednotlivých sportů, které jsou součástí olympijského hnutí. Dále jsou zde především 

zmíněny a popsány základní druhy příjmů organizačních výborů olympijských her. 

3.1 Olympijské hry 

Pro definici OH lze využít definici z Olympijské charty: „Olympijské hry jsou 

soutěže mezi sportovci v individuálních nebo kolektivních disciplínách, nikoliv soutěže 

mezi státy. Účastní se jich sportovci vybraní svými NOV, jejichž přihlášky přijal MOV. 

Sportovci soutěží pod technickým vedením příslušných MF“ 1. Historie největší sportovní 

akce na světě se začala tvořit do nynější podoby od roku 1896, kdy byly uspořádány 

první oficiální novodobé olympijské hry v Aténách. První OH byly výsledkem 

znovuobnovením antických tradic, kde byly hry v Olympii největší z všeřeckých her a 

konaly se přibližně od roku 776 př.n.l. do roku 426 n.l.. Se začátkem moderních 

olympijských her je nejčastěji spojováno jméno barona Pierra de Courbetina, který se 

největší měrou zasloužil o pořádání prvních moderních olympijských her v Aténách 

(1896). Jak uvádí SEKOT2, bez pomoci zámožných Řeků by se olympijské hry 

neuskutečnily. Největším dárcem se stal Georgie Averof. První olympijské hry také 

měly svého sponzora a tím byla společnost Kodak3. Olympijské hry se poté konají 

každé 4 roky. V době válek hry nejsou uskutečněny (roky 1916, 1940, 1944)4. 

Pořadatelství olympijských her se přesouvá mezi městy po světě na základě 

rozhodnutí MOV. Pořadatelskými městy se stávají postupně Paříž (1900), St. Louis 

(1904), Londýn (1908). Tyto tři města pořádaly olympijské hry v rámci světových 

                                                 
1 Olympijská charta: v platnosti od 7. července 2007 [online]. Lousanne: Mezinárodní olympijský výbor, 
2004, 13 s. [cit. 2012-01-30]. Dostupné z: 
www.olympic.cz/public/img/dokumenty/olympijska_charta.doc 
2 SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, 223 s. ISBN 978-802-4725-
628. 
3 BEDŘICH, Ladislav. Marketing ve sportu. Informační systém Masarykovy univerzity[online]. 2007 [cit. 
2012-03-11]. Dostupné z: http://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/ps07/mark/pages/05.html 
4 KÖSSL, Jiří, Jan ŠTUMBAUER a Marek WAIC. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha: 
Karolinum, 2008, 159 s. ISBN 978-80-246-1566-0. 
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výstav a po organizační stránce selhala5. Roku 1912 se pořadatelství ujal Stockholm a 

stal se vzorem v pořadatelství pro další hry. Stockholmská olympiáda byla uskutečněna 

i za podpory peněz, které byly obdrženy za poskytnutou exkluzivitu obrázkového 

zpravodajství. Další hry se vinou první světové války uskutečnily až roku 1920 

v Antverpách a byly rovněž organizačně úspěšné vzhledem k těžké situaci po válce. 

V roce 1924 se společně s hrami v Paříži konaly i první zimní olympijské hry 

v Chamonix, které se až do roku 1992 konají ve stejný rok jako letní olympijské hry, ale 

v jiném městě a v jinou dobu. Od roku 1992 se sportovci pod vlajkou s pěti 

propojenými kruhy setkávají každé dva roky a střídají se zimní a letní verze OH. Za 

další 4 roky roku 1928 byly hry v Amsterdamu, poté 1932 Los Angeles. Roku 1936 se 

hry staly součástí propagandy hitlerovského Německa, soutěžilo se tedy v Berlíně. 

Olympijské hry v Berlíně byly první, které byly vysílány v TV. Po druhé světové válce 

roku 1948 se hostitelství ujal podruhé Londýn, následovaly Helsinky roku 1952 a roku 

1956 se her ujalo australské Melbourne. V šedesátých letech se hry uskutečnily v roce 

1960 v Římě, 1964 v Tokiu a v 1968 v Mexiku.6 

Po roce 1972, kdy hry pořádá Mnichov, se hry přesouvají na americký kontinent 

do kanadského Montrealu (1976). Hry v Montrealu i přes ujištění, že hry v Montrealu 

nemohou skončit v deficitu, tak jako muž nemůže mít dítě, které přednesl tehdejší 

starosta Montrealu Jean Drapeau, skončily obřím finančním dluhem, který je splacen až 

na konci roku 20067. Další hry se konají v Moskvě (1980), ty jsou bojkotovány velkou 

částí západního světa a stanou se soubojem SSSR a Východního Německa. Po finančně 

neúspěšných hrách v Montrealu se pořadatelství nechce ujmout žádné město, a tak bez 

boje hry už podruhé získává Los Angeles (1984), které nepotřebuje velké množství 

veřejných výdajů na vytvoření infrastruktury a sportovišť. I přes odvetný bojkot SSSR a 

satelitních států SSSR se hry v Los Angeles staly symbolem úspěšných a 

neprodělečných her a především přinesly zásadní změnu ve financování olympijských 

her, kdy veřejný sektor je z velké části nahrazován sektorem soukromým.  

Změna nastala i v otázce účasti profesionálních sportovců, MOV připouštěl své 

soutěže v stále větším měřítku profesionálům, tím také zatraktivnil hry pro veřejnost. 

Zmínka o amatérských sportovcích byla zrušena v olympijských pravidlech roku 1981. 
                                                 

5 KÖSSL, Jiří, Jan ŠTUMBAUER a Marek WAIC, ref. 4 
6 THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE [online]. Lausanne, c2012 [cit. 2012-03-09]. 
Dostupné z: http://www.olympic.org/ 
7 Quebec's Big Owe stadium debt is over. CBC [online]. 2006 [cit. 2012-03-01]. Dostupné z: 
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/story/2006/12/19/qc-olympicstadium.html 
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V současné době je na jednotlivých MF aby vytvořily pravidla pro účast na OH8.  

Vytvoření žádaného artiklu s sebou přineslo i větší peníze od televizních stanic a 

sponzorů9. Dále se konaly hry v Soulu (1988), kde je povolen start profesionálních 

tenistů. V následující době se otevírají dveře na olympijské hry dalším profesionálním 

sportovcům10. V roce 1992 v Barceloně vidí diváci poprvé pod olympijskými kruhy 

profesionální basketbalisty z USA, kteří v roce 1996 mohou soutěžit také na 

olympijských hrách v Atlantě.  

V novém tisíciletí se hry konaly postupně v Sydney (2000), v Aténách (2004) a 

v čínském Pekingu (2008). Tento rok (2012) se budou konat OH už potřetí v Londýně. 

Pro ukázku předpokládaných příjmů a srovnání s ostatními OH je do zkoumaných OH 

vložena i potenciální olympiáda v Praze (2016 nebo 2020), která se neuskuteční. 

3.2 Olympijské hnutí 

Základním dokumentem upravující činnost olympijského hnuti je Olympijská 

charta, která je kodifikací základních principů olympismu, pravidel a prováděcích 

ustanovení, schválených MOV. Olympijská charta slouží především ke třem účelům: 

• stanovuje a připomíná základní principy a podstatné hodnoty olympismu, 

• představuje stanovy MOV, 

• definuje hlavní vzájemná práva a povinnosti základních tří složek 

Olympijského hnutí: Mezinárodního olympijského výboru, 

Mezinárodních federací a Národních olympijských výborů, dále pak 

organizačních výborů olympijských her, jako složku přechodnou 

v závislosti na aktuálně pořádaných OH. 

Charta definuje cíl olympijského hnutí: „Cílem olympijského hnutí je přispívat 

k vytváření mírovějšího a lepšího světa výchovou mládeže prostřednictvím sportu, 

provozovaného v souladu s olympismem a jeho hodnotami“  11. Jednotliví zástupci 

                                                 
8 BAYLISS, Sam, Simon BUTLER, Michal KLACZYNSKI, Angela WILLIAMS, Ivy YIP a James 
LUI. Aspects of the Olympic Games [online]. 2004, 38 s. [cit. 2012-02-20]. Dostupné z: 
http://olympics.pthimon.co.uk/OlympicsReport.pdf 
9 PREUSS, Holger. The Economics of Staging the Olympics: A Comparison of the Games, 1972-2008. 
Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2004, 332 s. ISBN 18-437-6893-3. 
10 STLOUKALOVÁ, Brigita. Profesionalismus a amatérismus v zrcadle socialistického sportu. Tělesná 
kultura: sborník kateder tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství [online]. 2008, roč. 31, č. 1, s. 68-84 
[cit. 2012-02-09]. ISSN 1211-6521. Dostupné z: 
http://www.telesnakultura.upol.cz/index.php/telesnakultura/article/view/6/6 
11 Olympijská charta: v platnosti od 7. července 2007 [online], ref. 1, str. 10 
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složek olympijského hnutí se scházejí v pravidelných intervalech na olympijském 

kongresu. 

3.2.1 Mezinárodní olympijský výbor 

Mezinárodní olympijský výbor byl ustanoven dne 23. června 1894 v Paříži na 

Mezinárodním sportovním kongresu12. Z hlediska právního postavení je MOV 

nezisková mezinárodní nevládní organizace s časově neomezenou působností ve formě 

sdružení. Posláním MOV je podporovat olympismus a myšlenky zachycené 

v olympijské chartě. MOV vlastní všechna práva k olympijským hrám a pomocí smluv 

se subjekty, které mají zájem participovat jakýmkoliv způsobem na olympijských hrách, 

vydělává peníze, které jsou následně částečně distribuovány do dalších složek 

olympijského hnutí13. Mezi symboliky, na které se vztahuje právo k olympijskému 

vlastnictví, MOV řadí: 

• olympijský symbol, 

• olympijská vlajka, 

• olympijské heslo, 

• olympijské emblémy, 

• olympijská hymna, 

• olympijský oheň, olympijské pochodně a 

• olympijské označení. 

Právo k využívání veškerého olympijského vlastnictví nebo pouze jeho části 

náleží výhradně MOV.14 

Nejvyšším představitelem MOV je předseda, v současné době od roku 2001 je 

jím jako osmý v pořadí Jacques Rogge, který vystřídal ve funkci Juana Antonia 

Samaranche, který vedl MOV mezi roky 1980 až 2001 a stál u přeměny financování 

olympijských her a u zpřístupnění olympijských her profesionálům ve většině 

soutěžních disciplín. Samaranche vystřídal ve funkci bývalého amerického předsedu, 

kterým byl Avery Brundage, jenž byl velmi konzervativní a bránil často k prosazení 

profesionalismu mezi sportovci15. 

                                                 
12 KÖSSL, Jiří, Jan ŠTUMBAUER a Marek WAIC, ref. 4 
13 PREUSS, Holger, ref. 9 
14 Olympijská charta: v platnosti od 7. července 2007 [online], ref. 1 
15 THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE [online], ref. 6 
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3.2.2 Národní olympijský výbor 

Národní olympijské výbory propagují myšlenky olympismus na národní úrovni. 

Jejich financování je zajištěno ze strany MOV a z části vlastním sponzorským 

programem, kdy NOV zastupuje zájmy MOV v oblasti sponzorského programu na 

národní úrovni16. V České republice je představitelem NOV Český olympijský výbor. 

3.2.3 Organizační olympijský výbor 

Organizační výbor olympijských her je ustanoven NOV v reakci na přidělení 

pořádání olympijských her NOV dané země a hostitelskému městu. OVOH musí mít 

status právnické osoby a je v přímém styku s MOV. Případný finanční přebytek 

z pořádání olympijských her je použit na rozvoj olympijského hnutí. OVOH a 

hostitelské město přebírají plnou finanční a organizační odpovědnost za pořádané 

olympijské hry. Olympijská charta výslovně uvádí: „MOV nenese v souvislosti 

s organizací a průběhem olympijských her žádnou finanční odpovědnost“17. Hlavním a 

největším zdrojem informací o celkové činnosti každého OVOH je jeho výroční zpráva, 

kterou vydává po ukončení her. Tyto reporty jsou k dispozici na webových stránkách 

LA84 FOUNDATION18, která byla založena z přebytku olympijských her v Los 

Angeles (1984). Bez tohoto zdroje informací by nebylo možné provést tuto práci. 

Digitalizací těchto výročních zpráv LA84 FOUNDATION umožnilo široké veřejnosti 

přístup k originálním údajům z jednotlivých her, které mohou být zkoumány z mnoha 

úhlů pohledu. Zprávy často obsahují tisíce stránek referujících o přípravě a průběhu 

OH.   

3.2.4 Mezinárodní federace 

Mezinárodní federace spravuje sport nebo sporty v celosvětovém měřítku. Členy 

MF jsou organizace, které dohlížejí na organizaci sportu na národní úrovni. MF i její 

členové jsou povinni se řídit v souladu s ustanoveními publikovanými v olympijské 

chartě19.  

                                                 
16 PREUSS, Holger, ref. 9 
17 Olympijská charta: v platnosti od 7. července 2007 [online], ref. 1, str. 37 
18 LA84 Foundation: official Olympic Reports [online]. Los Angeles, c2011 [cit. 2012-01-22]. Dostupné 
z: http://la84foundation.org/5va/reports_frmst.htm 
19 Olympijská charta: v platnosti od 7. července 2007 [online], ref. 1 
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3.3 Druhy příjmů organizačních výborů olympijských her 

Příjmy organizačních výborů olympijských her autoři dělí do několika kategorií 

a ne vždy jsou v tomto dělení konzistentní. 

Prof. Holger PREUSS20, jeden z významných a často citovaných výzkumníků 

zabývající se oblastí OH, ve své knize The Economics of Staging the Olympics: A 

Comparison of the Games 1972–2008 dělí příjmy na celkem 8 kategorií: 

• televizní práva, 

• sponzorování, 

• licence, 

• prodej vstupenek, 

• dárcovství, 

• prodej olympijských mincí, 

• prodej olympijských známek, 

• loterie a  

• kategorii dalších, kde se zmiňuje o příjmech z přijatých úroků 

v závislosti na velikosti cash flow, příjmech z olympijské vesnice, 

testovacích závodů, přímých veřejných dotací, likvidací majetku OVOH.  

Ve své jiné práci Economics Dimension of the Olympic Games nicméně 

PREUSS21 uvádí jako tři hlavní pilíře příjmů OVOH: 

• televizní práva, 

• marketing, 

• prodej vstupenek. 

Marketing definuje KOTLER22: „Marketing definujeme jako společenský a 

manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a 

přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot“. Do pilíře nazvaného marketing 

Preuss zahrnuje sponzorování a prodej reklamních předmětů nebo licencí na tvorbu 

reklamních předmětů třetím stranám. Jde o poměrně nešťastné pojmenování, vzhledem 

                                                 
20 PREUSS, Holger, ref. 9 
21 PREUSS, Holger. Economic dimension of the Olympic Games: University lecture on the 
Olympics [online]. Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics (UAB), 2002, 19 s. [cit. 2012-01-31]. Dostupné 
z: http://olympicstudies.uab.es/lectures/web/pdf/preuss.pdf 
22 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 39. ISBN 
9788024715452. 
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k dalšímu autorovi, který do marketingu řadí i televizní práva a prodej vstupenek, stejně 

tak MOV ve svých dokumentech o marketingu MARKETING FACT FILE23.  Data ve 

svých pracích převádí na společnou měnu a to na USD roku 2000 resp. 1995. 

PUIG24 ve své práci Olympic marketing: historical overview hovoří o čtyřech 

pilířích marketingového programu MOV: 

• televizní práva, 

• TOP program, 

• prodej vstupenek, 

• licence. 

Při předkládání dat ovšem nepřihlíží k inflaci a data prezentuje v historické 

hodnotě USD, stejně jako MOV ve svých zprávách Marketing Fact File. 

Marketing Fact File informují o činnosti MOV a naplňování jejich 

marketingového programu. Prezentovaná data publikuji v USD roku příslušné 

olympiády převedené pomocí kurzu měn, který je méně přesný pro zobrazení skutečné 

hodnoty než parita kupních sil. Příjmy z programu dělí do 4 následujících kategorii: 

• sponzorování, 

• televizní práva, 

• prodej vstupenek, 

• licence. 

Do kategorie prodeje licencí zahrnují i prodej mincí a známek, které se mohou 

distribuovat různými způsoby, jak bude později vysvětleno. 

Ekonomická a marketingová studie pořádání letních olympijských her v roce 

2016 resp. 2020 v hlavním městě Praha25 uvádí tyto uvažované příjmy Pražského 

organizačního výboru olympijských her: 

• televizní práva, 

• TOP sponzoři, 

                                                 
23 Marketing Fact File: 2012 Edition [online]. Lausanne, 2012, 41 s. [cit. 2012-02-02]. Dostupné z: 
http://www.olympic.org/Documents/IOC_Marketing/OLYMPIC-MARKETING-FACT-FILE-2012.pdf 
24 PUIG, Joseph Maria. Olympic marketing: historical overview: University lectures on the 
Olympics [online]. Bellaterra: Centre d’Estudis Olímpics (UAB), 2006, 20 s. [cit. 2012-03-01]. Dostupné 
z: http://olympicstudies.uab.es/lectures/web/pdf/puig.pdf 
25 Ekonomická a marketingová studie pořádání letních olympijských her v roce 2016 resp. 2020 v 
hlavním městě Praha [online]. 25. 11. 2004, 108 s. [cit. 2012-02-26]. Dostupné z: 
http://www.praha.eu/public/a6/3/5a/477173_62687_Kapitola_0_pro_verejnost_PwC_251104final.pdf 
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• místní sponzoři a oficiální dodavatelé, 

• prodej vstupenek, 

• licence, 

• prodej olympijských mincí, 

• prodej olympijských známek, 

• olympijská loterie, 

• dary, 

• prodej majetku a zařízení, 

• státní dotace, 

• ostatní příjmy. 

Studie předkládá účel příjmů: „Příjmy ze své povahy pokrývají pouze 

organizačně provozní náklady přípravy organizace OH nad rámec běžného rozvoje.“ 

Organizace olympijských her sebou přináší další náklady především v podobě výstavby 

dostatečné infrastruktury a i v dnešní době je zapotřebí spolupráce veřejného a 

soukromého sektoru pro úspěšné uspořádání OH. 

Z předložených příjmových kategorií bakalářská práce dělí příjmy následovně: 

• příjmy z prodeje televizních práv, 

• příjmy ze sponzorování, 

• příjmy z prodeje vstupenek, 

• příjmy z prodeje licencí včetně mincí a známek a 

• další příjmy. 

3.3.1 Televizní práva 

S nástupem televizního vysílání ve 30. letech 20. století přišla potřeba nastavení 

pravidel, za kterých je možné poskytovat sportovní soutěžení skrz televizní obrazovky. 

Tuto potřebu řeší televizní práva, která jejich vlastníkovi, poskytují exkluzivitu 

v televizním vysílání olympijských her. Vysílat informace z OH mohou i jiné stanice, 

podle zákona 231/2001 Sb. § 3426: „Provozovatel televizního vysílání má právo vysílat 

v rámci pravidelných zpravodajských pořadů stručné aktuální informace o události, 

která je předmětem zvýšeného zájmu veřejnosti, přestože k jejímu vysílaní má jiný 

                                                 
26 Česká republika. Zákon 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů. In: http://www.digizone.cz/zakony/zakon-231-2001/. 2001. 
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provozovatel televizního vysílání výhradní vysílací práva, je-li tato událost veřejně 

přístupná. Celková doba vysílání stručných informací o každé taková události nesmí 

přesáhnout 3 minuty denně“. Mezi události zvýšeného zájmu OH patří, pro delší než tří 

minutové vysílání si televizní společnosti musí zakoupit televizní práva. 

 První pokusy o přenášení olympijského soutěžení byl uskutečněn na olympiádě 

v Berlíně (1936), kde byly záběry přenášeny do vzdálenosti dvou kilometrů. 

Významným milníkem v komercionalizaci olympijských her je rok 1960 a olympiáda v 

Římě, kdy se poprvé platilo za přenosová práva k OH27.  

JUIG28 dělí vývoj televizních práv do tří etap.  

První etapa trvá od 1936 do 1956, v tomto období jsou práva bezplatná nebo 

představují minimální příjem maximálně 1,5 % celkového příjmu. 

Druhá etapa od 1960 do 1980 charakterizuje spokojené partnerství obou stran, 

jak strany televizních společností, které za přenos sportovních soutěží utratí méně než 

za výrobu vlastní produkce, a strany sportovních organizací, které televizím zvýší 

popularitu a zvýší příjem. Příjem z televizních práv dosahuje 5-8 % z celkového příjmu. 

Třetí etapa trvá od 1980 dodnes, v této etapě platby za práva výrazně rostou a 

plní rozpočty částkami přesahujícími 25%. 

Televizní práva byly často předmětem zkoumání, tak jako u McMILLANA29, 

který se zabýval nabídkami amerických televizních společností na vysílání OH. Ve své 

práci konvertuje data na hodnoty roku 1960, což je opačný postup práce s historickými 

daty než dosud zmínění autoři, kteří se o očištění inflace pokusili. McMillan popisuje 

několik zajímavých momentů v prodeji televizních práv, především sofistikovaný 

přístup OVOH 1980, kdy se podařilo práva pro americký trh prodat za trojnásobek ceny 

roku 1976. Dále systém prodeje televizních práv za fixní sazbu, která se zvýšila po 

skončení her o procentuální sazbu z reklamních příjmů televizních společností, použito 

například v Soulu 1988. Dalším z poznatků je ten, že televizní práva jsou prodávána 

dráž do USA z důvodu soupeření televizních společností, než do Evropy, kde práva 

odkupuje Evropská televizní unie.  

                                                 
27 SEKOT, Aleš, ref. 2 
28 PUIG, Joseph Maria, ref. 24 
29 MCMILLAN, John. Bidding for Olympic Broadcast Rights: The Competition before the 
Competition [online]. 1991, 17 s. [cit. 2012-02-01]. Dostupné z: http://faculty-
gsb.stanford.edu/mcmillan/personal_page/documents/Bidding%20for%20Olympic%20Broadcast%20Rig
hts.pdf 
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PREUSS30 se zmiňuje o televizních právech jako o motoru, který nastartoval 

olympijské hnutí k celkovému růstu. PREUSS31 popisuje vztah medií a MOV 

v následujících etapách. 

První etapa (1896 – 1932) je charakteristická prvními platbami za fotografování 

a filmování především ve Stockholmu (1912) a Amsterdamu (1928). 

Druhá etapa (1936 - 1955) zahrnuje první pokusy o šíření televizního signál. 

Třetí etapa (1956 - 1968) je etapa, kdy se poprvé stanovily právní základy pro 

prodej televizních práv a od roku 1960 jsou práva prodávána OVOH. 

Čtvrtá etapa (1969 – 1980) je etapa vzrůstajícího vlivu MOV, kdy MOV se snaží 

zabránit únikům finančních zdrojů, kdy některé OVOH se snaží MOV znevýhodnit, ale 

prodej práv je stále pod patronací OVOH, ale se souhlasem MOV. 

V páté etapě (1981 – 2000) příjmy z prodeje televizních práv strmě rostou. 

OVOH potřebují více financí na stavbu mediálních center a MOV si nárokuje stále větší 

podíl z příjmů. 

Šestá etapa (2001 – dodnes) je etapa kontroly. MOV založila pro prodej 

televizních práv vlastní organizaci, která má jako jediná pravomoc prodávat televizní 

práva, při OVOH jsou zakládány organizace starající se pouze o zajištění televizního 

vysílaní. Podíl na celkových příjmech z prodeje televizních práv je u OVOH pod 50 %. 

Tabulka č. 1: Podíl MOV na příjmech z prodeje televizních práv 

Rok OH MOV podíl (%) Rok OH MOV podíl (%) Rok OH MOV podíl (%) 
1960  4,40 1984 16,83 2008 51,00 
1964  3,17 1988 23,14     
1968  1,54 1992 23,40     
1972 33,24 1996 37,10     
1976 20,22 2000 40,00     
1980 17,75 2004 51,00     

Zdroj: úprava PREUSS32 

Z tabulky je jasně zřetelný rostoucí vliv MOV od Los Angeles (1984), kdy si 

MOV nárokuje stále větší procento z celkových plateb za příjmy. 

                                                 
30 PREUSS, Holger, ref. 21 
31 PREUSS, Holger, ref. 9 
32 PREUSS, Holger, ref. 9 
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V současné době je majitelem práv MOV. Televizní práva podle MOV obsahují 

práva k vysílání na televizích, rádiu, mobilních telefonech i internetu. S rozvojem 

technologií v 90. letech a především v novém tisíciletí byla MOV nucena začlenit do 

práv o televizním vysílání i internet a nastavit a sledovat dodržování pravidel v tomto 

prostředí, které poskytuje široké možnosti ke spolupráci se sponzory a rovněž široké 

oslovení veřejnosti33. Pro prodej televizních práv a zajištění odpovídajících standardů 

byla založena společnost Olympic Broadcasting services34.  

3.3.2 Sponzorování 

Sponzorování je jedním z nejdůležitějších příjmů moderních olympijských her. 

Pro bližší pochopení pojmu sponzorování, lze použít definici od autorů GREY a 

SKILDUM – REID35: „Sponzorování je společná marketingová aktivita, ne pouze 

metoda pro zvyšování finančních zdrojů. Je o vytváření vztahu vítězství – vítězství mezi 

vaší organizací a podnikem sponzora. Jestliže je sponzorování úspěšné, naplňuje 

marketingové cíle obou partnerů“. Význam sponzorování v oblasti získávání finančních 

prostředků popisuje ČÁSLAVOVÁ 36: „Sponzorování představuje významný specifický 

prostředek k zabezpečení dostatečných finančních zdrojů, sloužící k realizaci zejména 

kulturních, vědeckých, charitativních a dalších aktivit v různých sférách života 

společnosti“. Důležitost sponzorování ve své knize popisuje VYSEKALOVÁ37: 

„Sponzoring je v poslední době stále častěji využíván jako nástroj marketingové a 

komunikační politiky a jeho význam roste. Nejčastěji se setkáváme se sportovním 

sponzoringem, který zajišťuje většinou největší publicitu i prezentaci loga při různých 

sportovních příležitostech“. V sportovní oblasti ČÁSLAVOVÁ 38 zmiňuje 5 forem 

sponzorování ve sportu: 

• sponzorování jednotlivých klubů, 

• sponzorování sportovních týmů, 

• sponzorování sportovních akcí, 

                                                 
33 PUIG, Joseph Maria, ref. 24 
34 Olympic Broadcasting Services [online]. c 2011 [cit. 2012-03-02]. Dostupné z: http://www.obs.es/ 
35 GREY, Anne-Marie a Kim SKILDUM-REID. The sponsorship seeker's toolkit. 2nd ed. Sydney: 
McGraw-Hill, 2003, 3 s. ISBN 00-747-1221-7. [NON VIDI] 
36 ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, 2009, 190 s. ISBN 978-
807-3761-509. 
37 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 24. ISBN 
978-80-247-2196-5. 
38 ČÁSLAVOVÁ, Eva, ref. 36 
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• sponzorování sportovních klubů, 

• sponzorování ligových soutěží. 

Sponzorování olympijských her spadá do formy sponzorování sportovních akcí. 

Sponzorování provází OH od jejich znovuobnovení. Jak uvádí SEKOT39 

největším sponzorem prvních her v Aténách (1896) se stal řek Georgie Averof, 

v dalších OH se sponzorství přesunulo z roviny individuální podpory do finanční 

podpory ze strany velkých firem. Ve Stockholmu (1912) se na finanční podpoře 

podílela společnost, která za oplátku obdržela exkluzivity na obrázkové zpravodajství. 

V Antverpách (1920), Paříži (1924) a Amsterdamu (1928) byla finanční podpora 

nabídnuta za umístění log firem na propagačních materiálech. V Los Angeles (1932) se 

na financování podílely stavební firmy, které poté mohly rozprodat budovy olympijské 

vesnice. Sponzorství bylo až do roku 1984 neorganizované ze strany MOV a počet 

firem, které OH sponzorovaly, dosáhl vrcholu v Montrealu (1976), kdy hry 

sponzorovalo 628 firem40. 

Jak SEKOT41, tak KELLER42 zmiňují za milník v oblasti sponzorování právě 

OH v Los Angeles (1984), kdy OVOH snížil množství sponzorů, kteří mohou využívat 

olympijské vlastnictví, na 34.  

Současná marketingová strategie MOV zahrnuje 4 stupně sponzorování.  

Na nejvyšším stupni je olympijský TOP program (z anglického „The Olympic 

Partner“, dříve „The Olympic Program“) 43, který garantuje společnostem celosvětová 

práva na užívání olympijských symbolů. TOP program zahájil svou činnost roku 1985. 

Programy TOP zahrnují čtyřleté období, v kterém přinášejí peníze výhradně MOV, 

který je pak distribuuje tímto způsobem: 

• 50 % OVOH pořádaných v čtyřletém období, tedy zimním OVOH, 

letním OVOH a NOV pořádajících OH, 

• 40 % ostatním NOV a 

                                                 
39 SEKOT, Aleš, ref. 2 
40 PREUSS, Holger, ref. 9 
41 SEKOT, Aleš, ref. 2 
42 KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 796 s. ISBN 978-80-247-
1481-3. 
43 CASHMAN, Richard I a Anthony HUGHES. Staging the Olympics: the event and its impact. Sydney, 
Australia: UNSW Press, 1999, 226 s. ISBN 08-684-0729-1. 
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• 10 % si MOV ponechává44. 

V historii se objevily v TOP tyto společnosti: 

Tabulka č. 2: Historie TOP 

TOP I TOP II TOP III TOP IV TOP V TOP VI 

1985 - 1988 1989 - 1992  1993 - 1996 1997 - 2000  2001 - 2004 2005 - 2008 

Coca - Cola Coca - Cola Coca - Cola Coca - Cola Coca - Cola Coca - Cola 

Kodak Kodak Kodak Kodak Kodak Kodak 
Time/Sports 

Illustrate 
Time/Sports 

Illustrate 
Time/Sports 

Illustrate 
Time/Sports 

Illustrate 
Time/Sports 

Illustrate Atos Origin 

VISA VISA VISA VISA VISA VISA 
Brother 

Industries 
Brother 

Industries Xerox Xerox Xerox Manulife 

Phillips Phillips 
U.S. Postal 

Service 
U.S. Postal 

Service Samsung Samsung 

3M 3M IBM IBM Sema 
General 

Electric 
Federal 

Express 
U.S. Postal 

Service John Hancock John Hancock John Hancock Omega 

Panasonics Panasonics Panasonics Panasonics Panasonics Panasonics 

  
Bausch and 

Lomb 
Bausch and 

Lomb Mc’Donalds McDonald’s McDonald’s 

  Ricoh   Samsung   Lenovo 

  Mars       
Johnson and 

Johnson 

Zdroj: autorská úprava PUIG45 

Z tabulky je patrné, že pouze firmy Coca – Cola, VISA a Panasonics jsou 

v programu TOP po celou dobu existence. Kodak se také objevil ve všech dosavadních 

TOP, ale v tom současném už nefiguruje z důvodu krachu. 

  V dnešní době TOP zaručuje exkluzivitu ve více než 200 zemích 11 partnerům, 

každý partner má svou vlastní produktovou kategorii, kterou může propagovat 

spoluprací s olympijským hnutím46. Těmito sponzory jsou následující firmy: 

• Coca-Cola v oblasti nealkoholických nápojů, 

• Acer v oblasti výpočetní techniky, 

• Atos v oblasti informační technologie, 

• Dow v oblasti chemické, 

                                                 
44 Marketing Fact File: 2012 Edition [online], ref. 23 
45 PUIG, Joseph Maria, ref. 24 
46 Tisková zpráva Českého olympijského výboru: Pět kruhů a marketing [online]. 2011, 2 s. [cit. 2012-02-
03]. Dostupné z: www.olympic.cz/public/img/tiskove_zpravy/tz_top.doc 
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• McDonald’s v oblasti rychlého občerstvení, 

• Visa v oblasti platebních systémů, 

• Samsung v oblasti bezdrátové komunikace, 

• Procter and Gamble v oblasti osobní péče a péče o domácnost, 

• Panasonic v oblasti audiovizuální techniky, 

• Omega v oblasti měření času, 

• General Electric pokrývá více oblastí například zdravotní péče, 

monitorovací systémy pro zdravotnictví, energetické systémy, vlaková 

doprava, letecké motory47. 

Druhý stupeň zahrnuje partnery právě pořádané olympiády. Oblasti, ve kterých 

smějí využívat olympijskou symboliku, musí být jiné než v případě TOP sponzoru. 

Platby těchto partnerů plynou do rozpočtu OVOH.48  

Třetí stupeň obsahuje sponzory na národní úrovni, tedy sponzory NOV. Stejně 

jako u předcházejícího stupně se oblasti, při kterých používají olympijskou symboliku, 

nesmějí krýt s oblastmi TOP sponzorů a pokud se jedná o NOV právě pořádající 

olympiády, tak ani s oblastmi partnerů OVOH49.  

 Poslední stupeň je vytvořen pro dodavatele, kteří své platby olympijskému hnutí 

poukazují ve formě materiálu a zboží. Možnost dodavatelů používat olympijské 

symboliky při propagaci svých výrobků je omezena50. 

Český olympijský výbor má vlastní sponzorský program. ČOV spolupracuje 

s jedním oficiálním dodavatelem, kterým je společnost Nutrend a s šestnácti oficiálními 

partnery, kteří jsou děleni do čtyř skupin: 

• generální partneři (Pilsner Urquell, RWE, Škoda, Skupina ČEZ), 

• oficiální partneři (Alpine Pro, GE Money Bank, Zentiva, Česká 

pojišťovna, Česká pošta), 

• hlavní mediální partneři (MF Dnes, iDnes.cz, Český rozhlas 1 – 

Radiožurnál, Česká televize), 

• mediální partneři (Euro, Xantypa, outdoor akzent!)51. 

                                                 
47 THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE [online], ref. 6 
48 PREUSS, Holger, ref. 9 
49 PREUSS, Holger, ref. 9 
50 PREUSS, Holger, ref. 9 
51 Tisková zpráva Českého olympijského výboru: Pět kruhů a marketing [online], ref. 46 
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V případě sponzorství je třeba zmínit i pojem ambush marketing. LUBINA52 

uvádí: „Ambush marketing je marketingová strategie, ve které se soutěžitel spojuje 

s některou sportovní událostí bez zaplacení sponzorského poplatku či uzavření 

sponzorské smlouvy. Cílem ambush marketingu je vyhnout se nákladům spojeným 

s oficiálním sponzorstvím a vyvolat u spotřebitelů dojem, že značka ke sponzorované 

události patří“. Tento způsob marketingu je nelegální, přesto často používaný. 

Například Pepsi v roce 1992 proti Coca – Cola, nebo American Express proti VISA 

v roce 1988, všechny tyto případy poté končí u soudu a MOV se snaží znemožnit a 

zakázat tento druh marketingu53.  

3.3.3 Prodej lístků 

Příjmy z prodeje lístku jsou součástí příjmové strany OVOH od prvních 

olympijských her v Aténách. GOLD54 se zmiňuje o prodeji lístků jako o tradičním 

způsobu získávání peněz do rozpočtu OVOH, nejdražší vstupenky a nejžádanější 

vstupenky jsou na otevírací a ukončovací ceremoniál a běh na 100 metrů, naopak na 

kvalifikační závody jsou částky za vstupenky často několikanásobně nižší. 

 Jedním ze základních cílů MOV je zpřístupnit olympijské hry co největšímu 

počtu diváků. Dalším a neméně důležitým cílem je snaha o naplnění finanční kasy.  

Prodej lístků je řízen OVOH za souhlasu MOV a společnou prací těchto dvou institucí 

je zajištění prodejních kanálů a transparentnosti prodeje. Mimo hostitelskou zemi je 

prodej veden přes internet a prostřednictvím příslušného NOV a společností pověřených 

NOV55. 

Příjem z prodeje lístků do OH v Aténách (2004) byl členěn mezi OVOH a MOV 

a to v procentuálním podílu 95 % pro OVOH a 5 % pro MOV, v roce 2008 při 

olympijských hrách v Pekingu MOV si nárokoval 7,5 %. S prodejem lístků souvisí i 

několik problému, mezi nejzřetelnější patří především nevyužité vstupenky, které jsou 

dány sponzorům. Dále je to nepřiměřená cena vstupenek s ohledem na sociálně 

                                                 
52 LUBINA, Radek. Buzz a ambush marketing a právo proti nekalé soutěži. Brno, 26. 3. 2011, s. 43. 
Dostupné z: http://is.muni.cz/th/206819/pravf_m/ 
Buzz_a_ambush_marketing_a_pravo_proti_nekale_soutezi.pdf. Diplomová práce. Masarykova 
Univerzita, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva. Vedoucí práce Petr Hajn. 
53 BEDŘICH, Ladislav, ref. 3 
54 GOLD, John Robert a Margaret M GOLD. Olympic cities: city agendas, planning and the world's 
games, 1896-2016. 2nd ed. New York: Routledge, 2011, 444 s. Planning, history and environment series. 
ISBN 02-038-4074-7. 
55 THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE [online], ref. 6 
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ekonomickou úroveň domácího obyvatelstva. Výsledkem je pak nevyužitá kapacita 

stadionů a horší atmosféra při soutěžích. Jako další problém se může jevit snížení 

celkových příjmů z prodeje lístků v důsledku zajištění míst pro novináře, fotografy a 

členy olympijského hnutí. Od olympijských her v Aténách (2004) může OVOH 

požadovat po MOV za poskytnuté vstupenky pro účely MOV a jejich hosty nominální 

výši.56 

Jak zmiňuje PUIG57, příjmy z prodeje vstupenek byly hlavním zdrojem 

finančních prostředků pro OVOH do 70. let 20. století a pohybovaly se okolo 2/3 

celkových příjmů. Zlom nastal s olympiádou v Montrealu (1976), kdy příjmy nepokryly 

výdaje a OVOH musely hledat nové zdroje příjmů, které našly v rostoucích platbách za 

 prodej televizních práv a v novém přístupu k sponzorování. PREUSS58, který zkoumá 

OH v období 1972 – 2008 upozorňuje na rozdílnou ochotu platit za vstupenky na OH a 

nutnost přihlédnutí k ekonomické situaci obyvatelstva, v průměrné ceně vstupenek 

neshledává žádný trend. V ceně vstupenek pro zahajovací ceremoniál uvádí trend 

rostoucí. Vstupenky jako jediný z příjmů, který se objevuje už od znovuobnovení OH, 

je možno detailně zkoumat za pomocí výročních zpráv na LA84 FOUNDATION59, kde 

většina zpráv obsahuje detailní informace o počtu návštěvníků, různých cenových 

kategoriích a celkovém počtu zakoupených vstupenek, žádný jiný příjem není tak 

jednoznačně popsán. 

3.3.4 Licence 

Prodej licenčních práv k olympijským hrám je dalším z příjmů OVOH. Licenci 

blíže přibližuje definice BEDŘICHA60: „U licence poskytuje podnikající subjekt na 

základě komerční a ziskově orientované užitkové báze právo na popularitu. Cílem je 

produkty, firmy nebo obchodní značky emotivně posílit, a tím zvýšit odbyt“. 

Licenční program olympijského hnutí umožňuje vlastníkovi licence použít na 

svých produktech logo olympijských her, olympijského maskota a další olympijské 

                                                 
56 PREUSS, Holger, ref. 9 
57 PUIG, Joseph Maria, ref. 24 
58 PREUSS, Holger, ref. 9 
59 LA84 Foundation: official Olympic Reports [online], ref. 18 
60 BEDŘICH, Ladislav, ref. 3 
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symboliky podle smlouvy a následně je prodávat61. Licence poskytuje užívací právo 

nikoliv jeho vlastnictví. 

Licenční program funguje na třech stupních. 

První stupeň organizuje OVOH a inkasuje od třetích stran, které produkt vyrábí 

a prodávají, většinou poplatek 10 – 15 % z ceny prodaného produktu.  

Druhý stupeň je pod vedením NOV. NOV stejně jako OVOH inkasuje 10 -15 % 

z ceny produktu. 

Třetí stupeň řídí MOV a ten prodává licence k specifickým věcem jako: filmy, 

videohry a ostatní multimediální produkty.62 

Do oblasti licenčního programu lze zařadit i program numismatický a 

filatelistický. 

MOV si numismatického programu velmi cení. Mince podle MOV zachycují 

národní hrdost, umění a kulturu63. Olympijské mince patří mezi populární a tradiční 

sběratelské kolekce. Mince vydává národní banka jako zákonné platidlo. Celý zisk 

z prodeje míří do příjmové stránky rozpočtu OVOH. První mince se objevily na 

olympijských hrách v Helsinkách (1952). Hlavní důvodem pro ražbu mincí bylo 

vytvoření památky na hry, dnes se k tomuto důvodu přidává i propagace her a zvýšení 

zájmu a hlavně vidina finančního potenciálu.64 

OVOH má podle PRICEWATERHOUSECOOPERS65 tři možnosti jak se může 

podílet na příjmech z emise mincí: 

• národní banka předá mince OVOH za cenu na úrovni výrobních nákladů 

a ten je dále prodává za nominální nebo vyšší hodnotu, 

• národní banka předá mince OVOH za nominální hodnotu a ten je 

prodává za cenu vyšší, 

• OVOH vybere jako v případě prodeje licence poplatek od společnosti 

vydávající mince. 

                                                 
61 PREUSS, Holger, ref. 9 
62 PREUSS, Holger, ref. 9 
63 THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE [online], ref. 6 
64 PREUSS, Holger, ref. 9 
65 Ekonomická a marketingová studie pořádání letních olympijských her v roce 2016 resp. 2020 v 
hlavním městě Praha [online], ref. 25 



30 
 

Olympijský filatelistický program je stejně jako numismatický ceněn pro svoji 

schopnost vytvořit originální památku na hry a zároveň zajistit nepřehlédnutelný příjem 

pro OVOH. Známky jsou součástí olympijských her od prvních moderních her 

v Aténách (1896), kdy tyto známky byly prvními sportovními známkami v historii a 

MOV je uvádí jako první „sponzory“ her, kdy jejich vydáním získalo dodatečné 

finanční prostředky na vybudování čtyř sportovišť66. Filatelistický program se 

neomezuje pouze na známky, ale jeho součástí jsou například i pohledy. Prodej známek 

je důležitým finančním zdrojem pro OVOH a NOV a známky s olympijskou tématikou 

jsou nejrozšířenější mezi sportovní tématikou na známkách67. 

Stejně jako u mincí i u známek PRICEWATERHOUSECOOPERS68 uvádí 

různou strukturu prodeje známek: 

• známky se prodávají za vyšší cenu, než je nominální hodnota, rozdíl 

nebo jeho část je příjmem OVOH, 

• OVOH získá známky pod nominální hodnotou a prodává je za nominální 

hodnotu, v tomto případě je rozdíl mezi hodnotami příjem OVOH, 

• emise známek je prováděna třetí stranou za licenční poplatek. 

3.3.5 Ostatní příjmy organizačních výborů olympijských her 

Mezi ostatní příjmy, které práce nesleduje, patří následující. 

• Dary 

 Dary jsou dalším z důležitých příjmů OVOH. Mezi dary patří poskytnutí 

finanční částky bez nároku na protislužbu, čímž se liší od sponzorství, kde protislužba 

v předem dohodnuté formě je očekávána. První dárci stáli už za pořádáním prvních 

novodobých olympijských her v Aténách (1894), kde by bez jejich pomoci nebyl 

zrekonstruován stadion pro hry69. Vedle darů finančních PREUSS70 zahrnuje i dotace ve 

formě práce, přesněji ve formě dobrovolné práce, kdy OVOH ušetří za mzdové náklady, 

ale zase musí dobrovolníky vycvičit a zkoordinovat. Dárcovství se často projevovalo 

                                                 
66 THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE [online], ref. 6 
67 PREUSS, Holger, ref. 9 
68 Ekonomická a marketingová studie pořádání letních olympijských her v roce 2016 resp. 2020 v 
hlavním městě Praha [online], ref. 25 
69 SEKOT, Aleš, ref. 2 
70 PREUSS, Holger, ref. 9 
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v zemích, kde je častý výskyt občanů žijících v zahraničí, například při OH v Soulu 

(1988). 

• Loterie 

Olympijská loterie byla plánována pro získání finančních prostředků už pro 

první olympijské hry v Aténách (1896), ale z důvodu nedostatku času nebyla 

uskutečněna71. Úspěšně zorganizována byla olympijská loterie při hrách ve Stockholmu 

(1912), kde příjmy pokryly 51 % rozpočtu. Olympijská loterie buď vznikne jako nový 

produkt nebo z už existující loterie přejmenováním72. OVOH a NOV se snaží zvýšit 

příjem z loterie nabízením materiálních cen, zvýšením výherního procenta a 

promočními akcemi. 

• Úroky z bank 

Jedním z příjmů jsou i finance získané díky úrokům z uložených peněz 

v bankách. Množství peněz takto získaných závisí na velikosti cash flow. OVOH se 

snaží získat přislíbené finanční prostředky ze sponzorování, prodeje televizních práv a 

jiné platby ve svůj prospěch co nejrychleji a zároveň své platby vůči ostatním pozdržet 

na co nejzazší termín, tím získají finance, které jim vydělávají v bankách. 

• Prodej majetku a zařízení 

Jde především o majetek související se sportovišti, vybavení olympijské vesnice 

a mediálních center73. V případě olympijské vesnice zmizel zcela příjem za ubytování, 

kdy do OH v Soulu (1988) byl tento poplatek vybírán. 

• Testovací závody 

Testovací závody nejsou povinností, charta74 je upravuje následovně: „V souladu 

s předpisem schváleným výkonným výborem MOV může OVOH po konzultaci s MF 

pořádat předolympijské soutěže s cílem testovat zařízení určená k užívání během 

olympijských her, zejména technické aspekty sportovišť a technologie“. PREUSS75 

uvádí, že se často nejedná o nějaký znatelný finanční zdroj, ale je užitečné využít 
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73 Ekonomická a marketingová studie pořádání letních olympijských her v roce 2016 resp. 2020 v 
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olympijská sportoviště k dvojím velkým akcím jako v případě Soulu (1988), kdy v roce 

1986 se v Soulu konaly Asijské hry. 

Minoritními příjmy v porovnání s ostatními, které vstupují do rozpočtu, jsou: 

pronájem zařízení pronajatých OVOH, uspořádání kulturních programů, pronájem 

ploch maloobchodním jednotkám v olympijské vesnici a v okolí sportovišť, služby 

účtované médiím76. 

  

                                                 
76 Ekonomická a marketingová studie pořádání letních olympijských her v roce 2016 resp. 2020 v 
hlavním městě Praha [online], ref. 25 
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4 METODOLOGIE 

V metodologické části je vysvětlen postup získávání dat, převod na společnou 

měnu a následné analýzy dat a způsob vyhodnocení. 

4.1  Výzkum 

Zkoumání příjmů OVOH patří do oblasti kvantitativního výzkumu, který 

zkoumá číselné údaje a umožňuje následnou matematickou a statistickou práci s nimi. 

Kvantitativním výzkumem se ve svých publikacích v českém jazyce psané literatuře 

zabývají například autoři GAVORA77, HENDL78, DISMAN79. GAVORA80 uvádí: 

„Kvantitativní výzkum zjišťuje množství, frekvenci nebo rozsah výskytu jevů, resp. jejich 

míru“ . 

Aktuální hodnoty proměnných jsou data. K získání dat je použito sekundárního 

sběru dat. PŘÍBOVÁ 81  uvádí, že sekundární data byla primárně shromážděna za jiným 

účelem než pro tvorbu daného výzkumu, ale jejich získáním, které může probíhat 

zdarma nebo za úplatu, řešitel získá data často nedostupná. Sekundární data je možné 

rozdělit na interní a externí. V případě této práce bylo využito výzkumu externího.  

 Základních metody kvantitativního výzkumu, které nabízí ve své publikaci 

HENDL82: 

• statistické šetření, 

• experiment, 

• oficiální statistiky, 

• strukturované pozorování, 

• obsahová analýza. 

Bakalářská práce využívá metod – oficiální statistiky a obsahové analýzy. Metod 

bylo využito při shromažďování dat z webových stránek LA84 FOUNDATION83, kde 

                                                 
77 GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Překlad Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000, 31 s. 
Edice pedagogické literatury. ISBN 80-859-3179-6. 
78 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 407 s. 
ISBN 80-736-7040-2. 
79 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele. 3.vyd. Praha: 
Karolinum, 2002, 374 s. ISBN 80-246-0139-7. 
80 GAVORA, Peter, ref. 77, str. 31 
81 PŘIBOVÁ, Marie. Marketingový výzkum v praxi. Praha: Grada, 1996, 238 s. ISBN 80-716-9299-9. 
82 HENDL, Jan, ref. 78 
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jsou k dispozici bezplatně všechny konečné zprávy OVOH o dosud pořádaných OH, 

dále při analýze dokumentů z webových stránek MOV84, především dokumentu 

Marketing Fact File a z knihy PREUSSE85. Rovněž při tvorbě měnového převodního 

mechanismu pro získání údajů o paritě kupních sil (dále PPP) z OECD86 a indexu 

spotřebitelských cen (dále CPI) z webových stránek BUREAU OF LABOR 

STATISTICS87. 

DISMAN88 ve své publikaci techniky kvantitativního výzkumu dělí na čtyři 

základní: 

• přímé pozorování, 

• rozhovor, 

• dotazník, 

• analýza dokumentů. 

Práce využívá techniku analýzy dokumentů, která je dle DISMANA89 

definována následovně: „Analýza dokumentů je analýza jakýchkoliv dokumentů, které 

nebyly vytvořeny za účelem našeho výzkumu. Záznamem mohou být právě tak dobře 

psané dokumenty jako jakékoliv materiální stopy lidského chování“. Techniky je 

využito u již popsaných informačních zdrojů.  

JEŘÁBEK90 také řadí mezi základní metody sběru dat analýzu dokumentů pod 

názvem – Sekundární analýza dat.  

Hlavní výhody analýzy jsou: 

• úspora času a peněz, 

• menší zásah do soukromí, 

• snazší provádění srovnávacích analýz. 

Hlavní nevýhody: 

• nedostupnost některých dat, 

                                                                                                                                               
83 LA84 Foundation: official Olympic Reports [online], ref. 18 
84 THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE [online], ref. 6 
85 PREUSS, Holger, ref. 9 
86 Organisation for Economic Co-operation and Development [online]. 2012 [cit. 2012-02-18]. Dostupné 
z: http://www.oecd.org 
87 U.S. Bureau of Labor Statistics [online]. 2012 [cit. 2012-01-31]. Dostupné z: http://www.bls.gov/ 
88 DISMAN, Miroslav, ref. 79 
89 DISMAN, Miroslav, ref. 79, str. 124 
90 JEŘÁBEK, Hynek. Úvod do sociologického výzkumu. Dot. Praha: Karolinum, 1993, 162 s. ISBN 80-
706-6662-5. 
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• data mohou obsahovat chyby. 

4.2  Základní soubor 

Základním souborem jsou OH, které byly do dnešní doby uspořádané. Dále jsou 

uvedena i dostupná data, která jsou založena především na odhadech, pro OH 

v Londýně (2012) a pro zvažované OH v Praze (2016,2020), kde jsou data získána 

z Ekonomické a marketingové studie pořádaní letních olympijských her v roce 2016 

resp. 2020 v hlavním městě Praha. 

Základní soubor je tedy 26 dosavadních OH, tento soubor platí pro proměnné 

týkající se vstupenek a celkových příjmů. Pro proměnné týkající se sponzoringu jsou ze 

základního souboru vyloučeny hry uspořádané před rokem 1976, protože sponzorování 

se až od tohoto roku znatelněji začíná podílet na příjmech, v případě TOP sponzorování 

až od roku 1985, kdy je tento program založen. Základní soubor pro televizní práva 

z důvodu prvního prodeje televizních práv v roce 1960 (nepočítaje Londýn 1948) 

obsahuje OH po roce 1960 (Řím), včetně. Výběrový soubor tvoří všechny OVOH, pro 

které byly nalezeny hodnoty o příjmech a cenách vstupenek. 

4.3  Proměnné a převodní mechanismus 

Základní prvek zkoumání je proměnná, která nabývá různých hodnot – mění se. 

Základní proměnné, které práce zkoumá, 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. 
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Všechny proměnné patří do skupiny měřitelných a vyjadřujeme je konkrétní 

hodnotou. Ceny vstupenek jsou zaokrouhleny na celé 10 CZK, příjmy jsou 

zaokrouhleny na celé mil. CZK. 

V případě peněžních hodnot nastává problém sjednocení dat do porovnatelné 

podoby. Olympijské hry se konají pokaždé na jiném místě a v jinou dobu, a proto je 

nutné určit směnné poměry, v jakých bude převod uskutečňován. Tento problém při 

zkoumání OH popisuje například ZARNOWSKI91 či PREUSS92. Zmínění autoři 

nabízejí postup jakým data převádět na porovnatelnou hodnotu.  

V prvním případě jsou data převedeny na USD roku 1982 za použití parity 

kupních sil (v případě, že není k dispozici za pomoci měnového kurzu) a indexu 

spotřebitelských cen. Autor uvádí, že všechny do té doby prováděné výzkumy v této 

oblasti trpěly nepřesností v důsledku špatného nebo zcela chybějícího převodu. 

 V druhém případě autor data převádí na USD roku 2000 stejným způsobem. 

Není zde patrné, zda jeho převod je inspirován předchozím autorem, nebo zda je 

stanoven zcela nezávisle.  

V případě této práce jsou všechny hodnoty převedeny na CZK roku 2010. 

Koruna česká byla vybrána pro lepší vytvoření představy o velikosti příjmů OVOH a 

ceny vstupenek českým čtenářem, kterému je práce určena. Je tak učiněno i přes 

vědomí, že hodnoty každou další transformací mezi měnami a zaokrouhlováním ztrácejí 

na přesnosti. Ve výsledku jsou tedy publikované částky v hodnotách, jaké by 

představovali v případě pořádaní OH v České republice v roce 2010. Částky byly jistě 

kumulovány na účtech OVOH dříve než v roce OH, ale pro převodní mechanismus je 

využito převodu k roku konání OH. 

Převod na CZK bude prováděn zpočátku přes USD, z důvodu snadnějšího a 

přesnějšího převodu historických hodnot. Hodnoty, které jsou získány k jednotlivým 

hrám v národních měnách, jsou převedeny podle parity kupních sil na USD. Pokud není 

k dispozici parita kupních sil, hodnoty jsou převedeny za pomoci průměrných 

směnných kurzů pro daný rok na USD. Tím je vyřešena otázka místa konání OH. 

Všechny data jsou v USD příslušného roku. Pro převod na rok 2010 je použito CPI. 

                                                 
91 ZARNOWSKI, Frank. A look at Olympic cost [online]. 1993, 32 s. [cit. 2012-24-2]. Dostupné z: 
http://www.aafla.org/SportsLibrary/JOH/JOHv1n1/JOHv1n1f.pdf 
92 PREUSS, Holger, ref. 9 
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Data jsou po tomto převodu v USD roku 2010. Pro převod na CZK je opět využito 

parity kupních sil. Po tomto převodu jsou data v žádané podobě CZK roku 2010. 

Tabulka č. 3: Převodní tabulka 

Rok OH X (2010) Kurz měny PPP a (pro PPP) b (pro kurzy měn) c (pro data v USD) 
1896    25,839     5,180        70,927   367,400 
1900    25,839     5,164        71,153   367,400 
1904    24,345     1,000       346,159   346,159 
1908    24,345     0,205     1 687,017   346,159 
1912    21,826     3,742        82,941   310,337 
1920    10,914     8,046        19,288   155,187 
1924    12,412    19,013         9,282   176,482 
1928    12,412     2,486        70,984   176,482 
1932    15,825     1,000       225,012   225,012 
1936    15,635     2,487        89,390   222,312 
1948     9,043     0,248       518,577   128,581 
1952     8,221   227,316         0,514   116,898 
1956     8,013     0,906       125,783   113,928 
1960     7,361   620,688         0,169   105,005 
1964     7,034   360,000         0,278   100,013 
1968     6,267    12,491         7,134    89,105 
1972     5,210     3,180     3,160    23,441      74,074 
1976     3,836     0,980     1,240    43,986      54,543 
1980     2,643     0,637        59,005    37,586 
1984     2,099     1,000     1,000    29,846      29,846 
1988     1,843   734,760   722,700     0,036      26,209 
1992     1,553   102,400   113,300     0,195      22,087 
1996     1,390     1,000     1,000    19,765      19,765 
2000     1,266     1,730     1,330    13,535      18,001 
2004     1,154     0,805     0,696    23,591      16,408 
2008     1,013     6,831     3,821     3,770      14,404 
2012     0,962     0,633     0,659    20,753      13,678 

Zdroj: autor za pomoci OECD93, BUREAU OF LABOR STATISTICS94, 

PREUSS95 

Pro snazší výpočty byly vypočítány koeficienty a, b, c. Vypočítané koeficienty 

jsou zaznamenány v tabulce č. 3.  

Koeficient a nebo b jako výsledek převedení národní měny příslušných OH na 

CZK roku 2010. Koeficient c jako výsledek převedení USD roku OH (pouze u příjmů 

z TOP pro MOV, pro ostatní se převádí USD měnovým kurzem na národní měnu a poté 

jak bylo popsané pomocí a nebo b) na CZK roku 2010.  

                                                 
93 Organisation for Economic Co-operation and Development [online], ref. 86 
94 U.S. Bureau of Labor Statistics [online], ref. 87 
95 PREUSS, Holger, ref. 9 
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Při výpočtu koeficientů je využit následující postup. Pokud X vyjadřuje kolik 

USD příslušného roku je nutné k dosažení stejné hodnoty, jako má 1 USD roku 2010 

(očištění o inflaci), kurz měny vyjadřuje kolik národní měny příslušného roku je potřeba 

k směně za 1 USD příslušného roku, PPP vyjadřuje kolik národní měny je potřeba ke 

směně za 1 USD příslušného roku, pak: 

a = (X / PPP) * 14,21879  

b = (X / Kurz měny) * 14,21879 

 c = X * 14,21879 (14,21879 je PPP CZK k USD za rok 2010) 

Ukázky výpočtu: 

• Hodnota H z roku olympiády v národní měně 

Výsledná hodnota (CZK) = H * koeficient a nebo b příslušného 

roku 

4.4  Analýza dat 

Výsledná data jsou zobrazeny v tabulkách, sloupcových, výsečových a 

bodových grafech. Pro jejich analýzu je využito následujících metod.  

Trendové analýzy, která srovnává poměrové ukazatele nebo jakékoliv veličiny 

v čase a umožňuje odhalit trendy. Trendová analýza je občas uváděna i pod pojmem - 

Analýza časových řad. Základními charakteristikami trendové analýzy jsou: absolutní 

přírůstek, průměrný absolutní přírůstek, relativní přírůstek, koeficient růstu a průměrný 

koeficient růstu. Absolutní přírůstek vyjadřuje změnu hodnoty v čase t oproti t-1. 

Průměrný absolutní přírůstek je aritmetický průměr absolutních přírůstků. Relativní 

přírůstek, který po převodu na procenta vyjadřuje, o kolik procent se změnila hodnota 

v čase t oproti hodnotě v čase t-1. Důležitou charakteristikou je koeficient růstu (tempo 

růstu). Koeficient růstu po převedení na procenta udává, na kolik procent hodnoty 

v čase t-1 vzrostla hodnota v čase t. Průměrný koeficient růstu se vypočítá jako 

geometrický průměr jednotlivých temp růstu.96 

                                                 
96 ARLT, Josef, Markéta ARLTOVÁ a RUBLÍKOVÁ. Analýza ekonomických časových řad s 
příklady [online]. Praha, 2002, 147 s. [cit. 2012-02-18]. Dostupné z: 
http://nb.vse.cz/~arltova/vyuka/crsbir02.pdf 
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Metody komparace, která umožňuje srovnání dvou nebo více existujících situací 

tak aby se zjistily typy, stupeň a příčina jejich podobnosti a rozdílnosti97. Komparace 

bude využito pro porovnání procentuálního zastoupení jednotlivých příjmů v daném 

roce OH. 

Pro zjištění lineární závislosti mezi proměnnými je využito korelační analýzy. 

HENDL98 korelační analýzu popisuje následovně: „Korelační analýza zkoumá vztahy 

proměnných graficky a pomocí různých měr závislosti, které nazýváme korelační 

koeficienty“. V práci je využito Paersonova korelačního koeficientu, který nabývá 

hodnot [-1,1] a jeho hodnota čím blíže je -1 či 1, tím více jsou hodnoty proměnných 

více korelované. Pokud se blíží hodnota +1 jedná se o přímou lineární závislost, pokud 

k -1 jedná se naopak o nepřímou závislost. 

  

                                                 
97 HENDL, Jan a Petr BLAHUŠ. Metodologie závěrečné práce [online]. 2010 [cit. 2012-03-01]. 
Dostupné z: http://www.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/index1.htm 
98 HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Vyd. 2., opr. 
Praha: Portál, 2006, 237 s. ISBN 80-736-7123-9. 
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5 ANALÝZA P ŘÍJM Ů ORGANIZA ČNÍCH VÝBOR Ů OH 

5.1 Trendová analýza proměnných 

Tato část práce se zabývá trendovou analýzou jednotlivých proměnných, jsou 

zde uvedeny zjištěné hodnoty proměnných. Celkový souhrn je uveden v příloze č. 1. 

5.1.1 Příjem z prodeje vstupenek 

Na příjmové stránce OVOH je příjem z prodeje vstupenek od jejich 

znovuobnovení v Aténách (1896). Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 4. 

Tabulka č. 4: Příjem z prodeje vstupenek 

Rok 

OH 
Příjmy z prodeje 

vstupenek (mil. CZK) 
Absolutní přírůstek 

(mil. CZK) 
Relativní přírůstek 

(v %) 
Koeficient růstu  

(v %) 
1908 10       

1912 85 75 741 841 
1920 22 -63 -74 26 

1924 50 28 128 228 
1928 102 52 103 203 
1932 334 232 228 328 

1936 808 474 142 242 
1948 283 -525 -65 35 

1952 496 213 75 175 
1956 152 -345 -69 31 
1960 448 297 196 296 

1964 531 82 18 118 
1972 1 252 721 136 236 

1976 1 188 -65 -5 95 
1980 1 192 4 0 100 

1984 4 652 3 460 290 390 
1988 997 -3 655 -79 21 
1992 1 843 846 85 185 

1996 8 403 6 560 356 456 
2000 7 177 -1 226 -15 85 

2004 4 579 -2 598 -36 64 
2008 4 825 246 5 105 

Zdroj: přepočet na základě dat z reportů (1908–2004) na LA84 FOUNDATION 

8499, pro 2008 NATIONAL AUDIT OFFICE OF CHINA100  

                                                 
99 LA84 Foundation: official Olympic Reports [online], ref. 18 
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Hodnoty za roky 1896, 1900, 1904 a 1968 se nepodařilo zjistit. V případě roku 

1896 je v reportu OVOH101 uvedena souhrnná částka 14 mil. CZK za prodej vstupenek 

a prodej pamětních mincí. Pro následující OH v Londýně (2012) je očekávána částka 12 

452 mil. CZK102 čímž by se hry staly nejvýdělečnější v oblasti prodeje vstupenek a pro 

hry v Praze byla odhadována částka 4 592 mil. CZK.103  

Z charakteristik trendové analýzy je zajímavý především koeficient růstu, který 

ukazuje na procentuální změny v příjmech z prodeje vstupenek. Největší hodnot 

dosahují OH ve Stockholmu (1912), kdy se hodnota příjmů dostala na 840 % hodnoty 

z her v Londýně (1908). Naopak nejnižšího koeficientu růstu dosahuje Soul (1988), kdy 

se příjmy dostaly pouze na 21 % příjmů z Los Angeles (1984). Průměrný koeficient 

růstu je 134 %. Z pohledu absolutního přírůstku jsou nejúspěšnější hry v Atlantě (1996), 

které vydělali na prodeji vstupenek o 6 560 mil. CZK více než předcházející hry 

v Barceloně. Průměrný přírůstek je poté 229 mil. CZK. 

Pro lepší představu o velikosti příjmů z prodeje vstupenek může posloužit 

následující graf č. 1. 

Graf č. 1: Příjmy z prodeje vstupenek 

 

Zdroj: viz tabulka č. 4 

                                                                                                                                               
100 Audit Findings on the Revenues and Expenditures of the Beijing Olympics. National Audit Office of 
the People’s Republic of China [online]. 19. 6. 2009 [cit. 2012-01-30]. Dostupné z: 
http://www.cnao.gov.cn/main/articleshow_ArtID_1057.htm 
101 LA84 Foundation: official Olympic Reports [online], ref. 18 
102 London 2012 - London to hit revenue target. Yahoo! Eurosport [online]. 5. 3. 2012 [cit. 2012-03-10]. 
Dostupné z: http://uk.eurosport.yahoo.com/05032012/58/london-2012-london-hit-revenue-target.html 
103 Ekonomická a marketingová studie pořádání letních olympijských her v roce 2016 resp. 2020 v 
hlavním městě Praha [online], ref. 25 
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Z grafu č. 1 je patrné, že největší hodnot dosáhly hry v Atlantě (1996) a Sydney 

(2000). Zřetelný je i úspěch her v Los Angeles (1984) v porovnání s předchozími hrami 

v Moskvě (1980) a následnými v Soulu (1988). Všechny zmíněné úspěšné hry se konaly 

v ekonomicky vyspělých zemích a OVOH si mohly dovolit nastavit vyšší cenu 

vstupenek, jak bude později ukázáno při analýze průměrné ceny vstupenky.  

5.1.2 Počet prodaných vstupenek 

V případě zkoumání příjmů z prodeje vstupenek je důležité se zaměřit i na 

absolutní počet prodaných vstupenek. Následující tabulka přináší přehled o prodaných 

vstupenkách. 

Tabulka č. 5: Počet prodaných vstupenek 

Rok 

OH 
Počet prodaných 

vstupenek (v tis.) 
Absolutní přírůstek 

(v tis.) 
Relativní přírůstek 

(v %) 
Koeficient růstu 

(v %) 

1896 700 
1908 300 -400 -57 43 
1912 327 27 9 109 
1920 220 -108 -33 67 
1924 462 242 110 210 
1928 666 204 44 144 
1932 1 248 582 87 187 
1936 3 161 1 914 153 253 
1948 1 247 -1 914 -61 39 
1952 1 136 -111 -9 91 
1956 1 341 205 18 118 
1960 1 436 95 7 107 
1964 2 061 625 44 144 
1968 3 792 1 731 84 184 
1972 3 311 -481 -13 87 
1976 3 187 -124 -4 96 
1980 5 268 2 081 65 165 
1984 5 720 452 9 109 
1988 3 306 -2 414 -42 58 
1992 3 209 -97 -3 97 
1996 8 384 5 176 161 261 
2000 6 700 -1 684 -20 80 
2004 3 598 -3 102 -46 54 
2008 6 500 2 902 81 181 

Zdroj: reporty OVOH (1912, 1928, 1932, 1952 – 1964, 1972 – 2008) na LA84 

FOUNDATION 84104, pro ostatní OLYMPIC GAMES MUSEUM105 

                                                 
104 LA84 Foundation: official Olympic Reports [online], ref. 18 



43 
 

Hodnoty pro roky 1900, 1904 se nepodařilo zjistit. OH se konaly spolu se 

světovými výstavami a nejsou k dispozici počty prodaných vstupenek pro OH. Pro OH 

v Londýně (2012) je předpoklad prodat 7 900 tis. vstupenek, čímž by se zařadili na 

druhé místo za Atlantu (1996).  

Z koeficientu růstu časové řady vyplívá, že nejmenšího úspěchu v porovnání 

s předchozími OH zaznamenaly hry v Londýně (1948), které dosáhly prodeje pouze  

39 % hodnoty z Berlína (1936). Hry v Berlíně jsou považovány za monstrózní a 

podobných čísel prodeje dosáhly až hry za více než 30 let v Mexiku (1968). Průměrný 

koeficient růstu je 110 %. Největšího absolutního přírůstku dosáhly jednoznačně hry 

v Atlantě (1996) 8 384 prodaných vstupenek zůstane zřejmě ještě dlouho nepřekonáno. 

Průměrný přírůstek je 252 tis.. Tedy každé hry se zvýší prodej vstupenek o 252 tis.. 

Graf č. 2: Počet prodaných vstupenek 

 

Zdroj: viz, tabulka č. 5 

Z grafu č. 2 je patrné, že návštěvnickému úspěchu prvních novodobých her 

v Aténách (1896) se dokázaly vyrovnat a překonat až hry v Los Angeles (1932), poté 

následují už zmíněné hry v Berlíně (1936), které byly na dlouhou dobu nepřekonatelné. 

Před čtyřmi roky konané, často označované jako velkolepé, hry v Pekingu (2008) 

nedokázaly překonat rekord z Atlanty (1996). V případě počtu vstupenek je zde patrný 

rostoucí trend, který zřejmě dosáhl svého vrcholu v roce Atlantě (1996), těžko si 

představit, že budou stavěny větší sportoviště než ta současná. Většina sportovišť 

                                                                                                                                               
105 WAGNER, Juergen. Olympic Games Museum [online]. c 1999-2012, 5. 3. 2012 [cit. 2012-03-10]. 
Dostupné z: http://olympic-museum.de/ 
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zůstane po OH nevyužita a pořadatelská města se nepouští do stavby monumentálních 

staveb. Případný větší počet sportů nebo prodloužení her na delší období také není 

aktuálním tématem. 

 V případě počtu prodeje vstupenek, by bylo také zajímavé sledovat poměrový 

ukazatele prodaných vstupenek k počtu dostupných vstupenek, který je limitován 

kapacitou sportovišť, tím se ovšem práce nezabývá pro nedostatek údajů. 

5.1.3 Cena vstupenek 

Z dvou, trendovou analýzou popsaných proměnných, je možné vypočítat 

průměrnou cenu prodané vstupenky pro jednotlivé hry. Z OH v letech 1896, 1900, 

1904, 1968 nebyl k dispozici jeden z údajů a není možné určit průměrnou cenu.  

Při pohledu na základní ukazatele trendové analýzy je patrné, že největší 

absolutní přírůstek zaznamenaly hry v Los Angeles (1984), při OH byla průměrná cena 

vstupenky o 580 CZK vyšší než v Moskvě (1980). Překvapivě nejvíce spadla průměrná 

cena vstupenky pro OH v Pekingu (2008), kdy cena klesla oproti OH v Aténách o 530 

CZK. Zde je pokles způsoben především nízkou kupní sílou čínského obyvatelstva a 

nutností stanovení nízké ceny vstupenek. V průměrných hodnotách je přírůstek rostoucí 

a to o 30 CZK za každé hry. V tempu růstu je signifikantní především změna při hrách 

ve Stockholmu (1912), kde cena narostla na 867 % ceny OH v Londýně (1908), zde 

zapůsobila především změna organizace pořádání, kdy hry v Londýně (1908) byly 

pořádány v rámci  britsko-francouzské imperiální výstavy106 a hry ve Stockholmu 

(1912) už jako samostatná akce. Zřetelný je rovněž růst pro rok 1960 a hry v Římě, kde 

cena vzrostla na 282 % ceny v Melbourne (1956). Znatelný pokles tempa růstu 

zaznamenaly hry v Antverpách (1920), Melbourne (1956), Moskvě (1980) a Pekingu 

(2008). Průměrný koeficient růstu je 116 %. 

Pro jednotlivé hry je průměrná cena prodané vstupenky a dynamika růstu 

v následující tabulce č. 6 a grafu č. 3. Částky jsou zaokrouhleny na celé desítky CZK.  

 

 

 

                                                 
106 KÖSSL, Jiří, Jan ŠTUMBAUER a Marek WAIC, ref. 4 
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Tabulka č. 6: Průměrná cena prodané vstupenky 

Rok 

OH 
Průměrná cena prodané 

vstupenky (v CZK) 
Absolutní přírůstek 

(v CZK) 
Relativní přírůstek 

(v %) 
Koeficient růstu 

(v %) 

1908 30 
1912 260 230 767 867 
1920 100 -160 -62 38 
1924 110 10 10 110 
1928 150 40 36 136 
1932 270 120 80 180 
1936 260 -10 -4 96 
1948 230 -30 -12 88 
1952 450 220 96 196 
1956 110 -340 -76 24 
1960 310 200 182 282 
1964 260 -50 -16 84 
1972 380 120 46 146 
1976 370 -10 -3 97 
1980 230 -140 -38 62 
1984 810 580 252 352 
1988 300 -510 -63 37 
1992 680 380 127 227 
1996 1 000 320 47 147 
2000 1 070 70 7 107 
2004 1 270 200 19 119 
2008 740 -530 -42 58 

Zdroj: přepočet na základě reportů OVOH (1908 – 2008) dostupných na LA84 

FOUNDATION107  

Graf č. 3: Průměrná cena prodané vstupenky 

 

Zdroj: viz tabulka č. 6 

                                                 
107 LA84 Foundation: official Olympic Reports [online], ref. 18 
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Z grafu č. 3 je patrné, že pokud se hry konají na mimo Evropu a Severní 

Ameriku, musí organizátoři znatelně snížit cenu oproti například ceně minulých OH, 

jako se tomu stalo například v Melbourne (1956), Soulu (1988) i v Pekingu (2008). 

Trend je jistě rostoucí a je zde možnost, že se průměrná cena bude nadále zvedat, pokud 

si hry zachovají svoji exkluzivitu. 

Z oblasti vstupenek je zajímavé se podívat i na cenu vstupenek pro zahajovací 

ceremoniál, které patří do kategorie nejdražších z celých OH. Získané hodnoty jsou 

v následující tabulce č. 7. 

Tabulka č. 7: Ceny vstupenek na zahajovací ceremoniál 

Rok OH 
Cena nejdražší vstupenky na 

zahajovací ceremoniál (v CZK) 
Cena nejlevnější vstupenky na 

zahajovací ceremoniál (v CZK) 
Variační rozpětí 

(v CZK) 

1928 530 90 440 

1932 680 680 0 

1936 600 600 0 

1952 2 570 230 2 340 

1956 400 50 350 

1960 2 020 170 1 850 

1964 2 220 140 2 080 

1972 2 340 470 1 870 

1976 1 760 340 1 420 

1980 1 480 590 890 

1984 5 980 1 490 4 490 

1988 5 440 1 090 4 350 

1992 8 970 1 760 7 210 

1996 12 570 4 190 8 380 

2000 21 490 1 420 20 070 

2004 22 410 1 180 21 230 

2008 18 850 750 18 100 

Zdroj: přepočet na základě reportů OVOH (1924-1936, 1952-1964, 1980, 1988-

1996, 2004-2008) dostupných na LA84 FOUNDATION108, PREUSS109 

Pro roky 1932 a 1936 se v reportech vyskytuje pouze údaj o ceně vstupenky na 

zahajovací ceremoniál a není specifikováno, jestli byla cena na všechny místa na 

stadionu stejná. Z výsledků je patrné, že zahajovací ceremoniál se stal prestižní událostí 

a to zejména v posledních letech, kdy se cena za ty nejlepší místa pohybuje okolo 20 

tisícové hranice. Při vložení hodnot do grafu č. 4 je zjevné, že se tzv. nůžky rozevírají a 

                                                 
108 LA84 Foundation: official Olympic Reports [online], ref. 18 
109 PREUSS, Holger, ref. 9 
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variační rozpětí se zvětšuje. Průměrný koeficient růstu je pro nejdražší vstupenky na 

zahajovací ceremoniál 125 % a u nejlevnější vstupenky na zahajovací ceremoniál je to 

114 %. 

Graf č. 4: Cena nejdražší a nejlevnější vstupenky na zahajovací ceremoniál 

 

Zdroj: viz tabulka č. 7 

5.1.4 Příjmy z televizních práv 

Již bylo zmíněno, že první televizní vysílání bylo roku 1936 v Berlíně, bylo 

ovšem bezplatné. V podobě prodeje televizních práv televizním společnostem se 

začátek datuje k OH v Římě (1960). V teoretické části je popsán procentní podíl OVOH 

na příjmu z televizních práv. Z něho je patrné, že MOV zvyšuje svůj podíl na celkových 

platbách od televizních společností.  

V případě základních charakteristik trendové analýzy se nejvyšším absolutním 
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zaznamenaly hry v Mexiku (1968), když se příjmy z televizních práv zvýšily na 369 % 

hodnoty z Tokia (1964). Pro podrobnosti následující tabulka a graf. 

Tabulka č. 8: Příjmy z prodeje televizních práv 

Rok 

OH 
Příjmy z televizních práv 

(v mil. CZK) 
Absolutní přírůstek 

(v mil. CZK) 
Relativní 

přírůstek (v %) 
Koeficient růstu 

(v %) 

1960 120 

1964 155 34 29 129 

1968 571 416 269 369 

1972 1 059 488 85 185 

1976 1 408 349 33 133 

1980 3 605 2 198 156 256 

1984 8 559 4 954 137 237 

1988 8 149 -410 -5 95 

1992 10 559 2 410 30 130 

1996 11 232 673 6 106 

2000 15 323 4 090 36 136 

2004 13 652 -1 670 -11 89 

2008 21 915 8 263 61 161 

Zdroj: přepočet na základě reportů OVOH (1960-2004) dostupných z LA 

FOUNDATION 84110, MARKETING FACT FILE111 

Graf č. 5: Příjmy z prodeje televizních práv 

 

Zdroj: viz tabulka č. 8 

                                                 
110 LA84 Foundation: official Olympic Reports [online], ref. 18 
111 Marketing Fact File: 2012 Edition [online], ref. 23 
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Při pohledu na graf je patrný růstový trend po celé období prodeje televizních 

práv. Významným milníkem byl především rok 1984 a OH v Los Angeles. 

5.1.5 Příjmy ze sponzorství 

Příjmy ze sponzorství se v různých formách objevují v celkových příjmech od 

prvních her v Aténách (1896). Práce se zaměřuje na období 1976–2008, kdy jsou příjmy 

dobře popsané a především se staly významnou složkou celkových příjmů. 

Příjmy a jejich základní charakteristiky trendové analýzy jsou následující. 

Tabulka č. 9: Příjmy ze sponzorství 

Rok 

OH 
Příjmy ze sponzorování 

(v mil. CZK) 
Absolutní přírůstek 

(v mil. CZK) 
Relativní přírůstek 

(v %) 
Koeficient růstu 

(v %) 

1976 396 

1980 460 64 16 116 

1984 3 677 3 217 699 799 

1988 2 568 -1 109 -30 70 

1992 10 168 7 600 296 396 

1996 10 033 -135 -1 99 

2000 8 807 -1 226 -12 88 

2004 12 661 3 854 44 144 

2008 34 246 21 585 170 270 

Zdroj: přepočet na základě reportů OVOH (1976-2004) dostupné z LA 

FOUNDATION 84112, MARKETING FACT FILE 2012 

Pro Londýn (2012) se předpokládá příjem ze sponzorství ve výši 14 527,4 mil. 

CZK.113 A pro hry v Praze byl předpoklad 11 736 mil. CZK.114 

Absolutní přírůstek je nejznatelnější především pro OH v Pekingu (2008), kdy 

zřejmě z důvodu obrovského území a především populace sponzoři OVOH a čínského 

NOV zaplatili vysoké sumy za možnost stát se sponzory OH. Největší tempo růstu lze 

zaznamenat u OH v Los Angeles (1984), kdy objem peněz získaných od sponzorů 

dosahoval výše 799 % dosažených příjmů v Moskvě (1980), toto bylo zapříčiněno 

především novým přístupen OVOH ke sponzorům, který stavěl především na 

exkluzivitě. Průměrný přírůstek je 4 231 mil. CZK a průměrné tempo růstu je 174 %. 

Na základě grafu č. 6 lze tvrdit, že časová řada příjmů ze sponzorování obsahuje 
                                                 

112 LA84 Foundation: official Olympic Reports [online], ref. 18 
113 London 2012 - London to hit revenue target, ref. 102 
114 Ekonomická a marketingová studie pořádání letních olympijských her v roce 2016 resp. 2020 v 
hlavním městě Praha [online], ref. 25 
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rostoucí trend. Zlomový okamžik lze spatřit v roce 1992, kdy se příjmy dostaly nad 

10 000 mil. CZK a dále mírně rostou. Pekingská olympiáda s příjmem 34 246 mil. CZK 

byla, při pohledu na prognózu pro Londýn (2012) 14 527 mil. CZK, mimořádně 

úspěšná. 

Graf č. 6: Příjmy ze sponzorování 

 

Zdroj: viz tabulka č. 9 

Při analyzování příjmů ze sponzorství je vhodné také uvést výši sponzorských 

příjmů pro MOV plynoucí z celosvětového TOP programu. Příjmy dosahují následující 

hodnot. 

Tabulka č. 10: Příjmy MOV z TOP program 

TOP 
Příjmy MOV z TOP 

programu (v mil. CZK) 
Absolutní přírůstek 

(v mil. CZK) 
Relativní 

přírůstek (v %) 
Koeficient 

růstu (v %) 

I. (1985-1988) 2 516 

II. (1989-1992) 3 799 1 283 51 151 

III. (1993-1996) 5 515 1 716 45 145 

IV. (1997-2000) 10 423 4 908 89 189 

V. (2001-2004) 10 879 456 4 104 

VI. (2005-2008) 12 474 1 595 15 115 

Zdroj: přepočet na základě MARKETING FACT FILE 115 

Za období 2009-2012 očekává MOV příjem odpovídající částce 13 607 mil. CZK. 

Z tabulky vyplívá rostoucí trend, kdy hodnoty ve všech období rostou. Největší 

                                                 
115 Marketing Fact File: 2012 Edition [online], ref. 23 
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absolutní přírůstek je zaznamenám po OH v Atlantě (1996), naopak nejmenší po 

olympijských hrách v Sydney (2000), z důvodu zachování exkluzivity se nedá očekávat 

zvýšení sponzorů uvnitř TOP. Zvýšení příjmů může být tedy dosaženo pouze po 

navýšení plateb od sponzorů. Průměrný přírůstek je 1 991,5 mil. CZK, tedy každé čtyři 

roky MOV získá o bezmála 2 miliardy CZK více ze sponzorování, které poté rozděluje 

NOV, MF, OVOH. Průměrný koeficient růstu je 138 %. 

5.1.6 Příjmy z licencí 

Posledním z příjmů popsaný základními charakteristikami trendové analýzy je 

příjem z licencí. Do prodeje licencí jsou zahrnuty i příjmy z filatelistického a 

numismatického programu. Především numismatický program se často objevoval od 

znovu založení tradice OH v Aténách (1896), kde příjem z pamětních mincí je uveden 

v reportu OVOH spolu v součtu s příjmem z prodeje vstupenek v hodnotě 14,2 mil. 

CZK. V následující tabulky jsou ovšem popsány příjmy z licencí až od roku 1972, 

z důvodu nedostupnosti přesných dat z předcházejících OH. 

Tabulka č. 11: Příjmy z licencí 

Rok 

OH 
Příjmy z licenčního 

programu (v mil. CZK) 
Absolutní přírůstek 

(v mil. CZK) 
Relativní 

přírůstek (v %) 
Koeficient 

růstu (v %) 

1972 16 060 

1976 5 268 -10 792 -67 33 

1980 15 990 10 723 204 304 

1984 1 522 -14 469 -90 10 

1988 4 990 3 468 228 328 

1992 1 572 -3 418 -68 32 

1996 1 754 182 12 112 

2000 950 -804 -46 54 

2004 2 824 1 874 197 297 

2008 2 631 -193 -7 93 

Zdroj: přepočet na základě reportů OVOH (1980,1988,2000-2008) dostupné z LA 

FOUNDATION 84116, PREUSS117 

Pro potenciální hry v Praze bylo odhadováno 1 786 mil. CZK.118  

                                                 
116 LA84 Foundation: official Olympic Reports [online], ref. 18 
117 PREUSS Holger, ref. 9 
118 Ekonomická a marketingová studie pořádání letních olympijských her v roce 2016 resp. 2020 v 
hlavním městě Praha [online], ref. 25 
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V tabulce jsou patrné především obrovské sumy v úvodu období. V Mnichově 

(1972) je takto vysoká suma příčinou především numismatického programu, který 

generoval 14 978,9 mil. CZK. V případě Montrealu (1976) je většina příjmů tvořena 

součtem prodeje mincí a známek (5 058,4 mil. CZK). OVOH v Moskvě (1980) 

generoval ohromný zisk z licencí dle reportu ve výši 11 760 mil. CZK. 

Průměrný přírůstek je zde záporný -1 492 mil. CZK. Koeficient růstu je 

nejznatelnější pro OH v Soulu (1988), kde příjme dosáhl 328 % příjmu z Los Angeles 

(1984). Průměrný přírůstek je zde 82 %, který indikuje klesající trend příjmu z licencí, 

to je způsobeno zřejmě menším zájmem o pamětní mince a známky. 

Graf č. 7: Příjmy z licencí 

 

Zdroj: viz tabulka č. 11 

V grafu jsou patrné dva již popsané vrcholy v letech 1972 a 1980 a celkový 

klesající trend. Pokud by práce uváděla, jako začátek sledovaného období od roku 1992 

byl by trend mírně rostoucí.  

5.1.7 Celkové příjmy 

Celkové příjmy OVOH jsou proměnnou, pro kterou byly nalezeny hodnoty ze 

všech dosud pořádaných OH mimo rok 1904. Pro Londýn (2012) je předpokládaná 

částka odpovídající 40 397 mil. CZK119 a pro Prahu částka 40 693 mil. CZK.120 

                                                 
119 London 2012 [online]. 2003, 37 s. [cit. 2012-03-01]. Dostupné z: 
http://www.london2012.com/documents/candidate-files/questionnaire-response-english.pdf 
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Tabulka č. 12: Celkové příjmy 

Rok 

OH 
Celkové příjmy  

(v mil. CZK) 
Absolutní přírůstek 

 (v mil. CZK) 
Relativní přírůstek 

(v %) 
Koeficient růstu 

(v %) 

1896 165 

1900 4 -161 -97 3 

1908 36 32 767 867 

1912 206 169 465 565 

1920 77 -128 -62 38 

1924 145 67 87 187 

1928 237 92 64 164 

1932 450 213 90 190 

1936 6 669 6 219 1 382 1 482 

1948 395 -6 274 -94 6 

1952 813 418 106 206 

1956 221 -591 -73 27 

1960 754 532 240 340 

1964 2 763 2 010 267 367 

1968 6 850 4 087 148 248 

1972 30 145 23 295 340 440 

1976 70 202 40 057 133 233 

1980 43 947 -26 255 -37 63 

1984 22 282 -21 665 -49 51 

1988 32 996 10 715 48 148 

1992 38 128 5 132 16 116 

1996 34 016 -4 112 -11 89 

2000 32 307 -1 709 -5 95 

2004 49 503 17 196 53 153 

2008 77 277 27 774 56 156 

Zdroj: přepočet na základě reportů OVOH (1900-1928, 1936-1956, 1964-1968, 

1976-2004) dostupné na LA FOUNDATION 84121, pro 2008 NATIONAL AUDIT 

OFFICE OF CHINA122, pro 1896, 1932, 1960, 1972 ZARNOWSKI123 

Z pohledu tempa růstu je s přehledem na prvním místě Berlín (1936), kdy 

celkové příjmy dosáhly 1 482 % hodnoty celkových příjmů z Los Angeles (1932). 

                                                                                                                                               
120 Ekonomická a marketingová studie pořádání letních olympijských her v roce 2016 resp. 2020 v 
hlavním městě Praha [online], ref. 25 
121 LA84 Foundation: official Olympic Reports [online], ref. 18 
122 Audit Findings on the Revenues and Expenditures of the Beijing Olympics, ref. 100 
123 ZARNOWSKI, Frank, ref. 91 
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Následné hry v po válce sužovaném Londýně (1948) dosáhly pouze hodnoty 6 % 

celkových příjmů z Berlína (1936). Průměrný koeficient růstu pro celkové příjmy je  

129 %. V případě absolutních přírůstku byl největší přírůstek zaznamenán mezi hrami 

v Mnichově (1972) a Montrealu (1976), kdy přírůstek činil 40 057 mil. CZK. Tento 

přírůstek sice udělal z Montrealů druhé nejvíce příjmové hry v historii, vysoká suma 

celkových příjmů neznačí úspěšné hospodaření. V Montrealu (1976) se na celkových 

příjmech podílely dotace a půjčky od veřejných institucí ve výši 51 288 mil. CZK a 

město Montreal, jak bylo už zmíněno v kapitole 3.1, splácelo dluh do roku 2006. 

Naopak po hospodářské stránce vzorové hry v Los Angeles (1984) si vystačily s příjmy 

ve výši 22 282 mil. CZK. Průměrný přírůstek činí 3 213 mil. CZK. 

Graf č. 8: Celkové příjmy 

 

Zdroj: viz tabulka č. 12 

Z grafu je patrný vrchol za první polovinu 20. století v roce Berlíně (1936), kde 

se Adolf Hitler snažil uchvátit svět monstrózními OH a využít olympijské hnutí 

k propagaci nacistických myšlenek. Rekordmanem v oblasti celkových příjmů se staly 

hry v Pekingu (2008), které byly uspořádány se zjevným úmyslem uchvátit svět 

obrovskými sportovišti a schopností organizace největší sportovní události.  

5.1.8 Zhodnocení trendové analýzy 

Trendová analýza jednotlivých proměnných ukázala na rostoucí trend u většiny 

z nich, kromě příjmů z licencí, kde se prosazuje trend mírně klesající. Pro porovnání 

jednotlivých časových řad může posloužit průměrný koeficient růstu vypočítaný pro 

každý příjem pouze z období 1976-2008, kdy jsou známy všechny údaje o příjmech. 
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Tabulka č. 13: Průměrný koeficient růstu pro příjmy 1976-2008 

Druh příjmů Průměrné tempo růstu 1976-2008 (v %) 

Příjmy z prodeje vstupenek 119 

Příjmy ze sponzorování 175 

Příjmy z prodeje televizních práv 141 

Příjmy z licencí 92 

Zdroj: autor 

Tabulka č. 13 ukazuje jako nejdynamičtější proměnnou za období 1976-2008 

příjem ze sponzorování. Naopak klesající trend prokazují příjmy z licencí. 
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5.2 Komparační analýza  

 V případě komparace práce porovnává procentuální zastoupení jednotlivých 

příjmů na celkových příjmech. Z důvodu nedostatku informací jsou vyloučeny hry 

v Aténách (1896), Paříži (1900) a St. Louis (1904). 

Tabulka č. 14: Procentuální zastoupení příjmů 

Rok 

OH 
Příjmy z prodeje 

vstupenek (v %)  

Příjmy z prodeje 

televizních práv 

(v %) 

Příjmy ze 

sponzorování 

(v %) 

Příjmy z 

licenčního 

programu (v %) 

Ostatní 

příjmy (v %) 

1908 27,75       72,25 

1912 41,29       58,71 

1920 28,55       71,45 

1924 34,81       65,19 

1928 43,07     4,48 52,45 

1932 74,18       25,82 

1936 12,11       87,89 

1948 71,62       28,38 

1952 61,06     0,63 38,31 

1956 68,47     4,38 27,15 

1960 59,51 15,99     24,50 

1964 19,21 5,61     75,18 

1968 8,34     91,66 

1972 4,15 3,51   53,27 39,06 

1976 1,69 2,01 0,56 7,50 88,24 

1980 2,71 8,20 1,05 36,39 51,65 

1984 20,88 38,41 16,50 6,83 17,38 

1988 3,02 24,70 7,78 15,12 49,38 

1992 4,83 27,69 26,67 4,12 36,68 

1996 24,70 33,02 29,50 5,16 7,62 

2000 22,22 47,43 27,26 2,94 0,16 

2004 9,25 27,58 25,58 5,70 31,89 

2008 6,24 28,36 44,32 3,40 17,68 

Zdroj: autor 

V případě procentního zastoupení prodeje vstupenek v celkovém příjmu lze 

konstatovat, že do OH v Římě (1960) jsou vstupenky nejdůležitějším z příjmů a 

dosahují až 74,18 % podílu jako u OH v Los Angeles (1932). S výjimkou her v Berlíně 

(1936), kde obrovský celkový příjem přes 6 miliard CZK byl naplněn především 

ostatními příjmy, které zahrnovali v té době především dotace. Pro Mexiko (1968) 

nebyla nalezená hodnota prodaných vstupenek a tak jsou příjmy zachyceny v ostatních 



57 
 

příjmech. V následujících letech tvoří vstupenky minoritní podíly s výjimkou her v Los 

Angeles (1984), Atlantě (1996), Sydney (2000), a proto není náhodou, že právě 

zmíněné hry dosáhly nejvyšších příjmů z prodeje vstupenek (4 651 mil. CZK, 8 403 

mil. CZK, 7 177 mil. CZK). 

Organizovaný prodej televizních práv se zavedl od roku 1960 a hned se zapsal 

jako znatelný zdroj příjmů pro OVOH. Po 15,99 % podílu při hrách v Římě (1960) 

následoval na 5 let pokles, poté od OH v Los Angeles (1984) zaujal majoritní postavení 

a do rozpočtů OVOH přináší kolem 1/3 celkových příjmů, v Sydney (2000) dokonce  

47,43 %. 

Příjmy ze sponzorství eviduje práce od roku 1976, předtím pokud existují, tak 

jsou zahrnuty do ostatních příjmů. Tyto příjmy se prvně znatelněji projevují na OH 

v Los Angeles (1984), kde přinášejí 16,50 % celkových příjmů. Dále od roku 1992 a her 

v Barceloně. V průběhu dalších pořádaných her přinášejí do rozpočtu k 1/3 celkových 

příjmů. v Pekingu se tento příspěvek vyšplhal až na 44,32 %. 

Opačný vývoj zaznamenávají příjmy z licencí. Získané údaje ukazují na občasný 

výskyt i před rokem 1972 a především numismaticky a filatelistický program byl již 

zavedený a generoval příjmy, které jsou často uvedeny v ostatních příjmech z důvodu 

nedostatku informací. Při hrách v Mnichově (1972) je více než polovina celkového 

příjmu tvořena právě licenčním programem. Z tohoto pohledu jsou dále úspěšné hry 

v Moskvě (1980) a Soulu (1988). Při posledních hrách licenční program ztrácí na 

významu z pohledu jeho finančních příspěvků pro OVOH. 

V ostatních příjmech, jak již bylo uvedeno v teoretické části, se skrývají 

především různé dotace, dary a příjmy z prodeje zařízení. V případě prvních 2/3 OH 

jsou zde často uvedeny zřejmě i sponzorské peníze, platby za prodej mincí a známek 

z důvodu nevyčlenění nebo nezaznamenání v reportech OVOH. 
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Při pohledu na graf č. 9 lze konstatovat, že procentuální zastoupení příjmů 

z prodeje vstupenek klesá v čase, naopak procentuální zastoupení příjmů z prodeje 

televizních práv i ze sponzorování roste a získává na významnosti. 

Graf č. 9: Vývoj procentuálního zastoupení příjmů z prodeje lístků, 

sponzorování a prodeje televizních práv 

 

Zdroj: autor 

V Berlíně (1936) je znatelný ústup významu příjmů ze sponzorování pro celkový 

příjem a hry v Berlíně by se daly řadit tímto mezi hry uskutečněné v posledních 30 

letech. V případě dalších dvou proměnných je patrný nárůst pro Los Angeles (1984) a 

Atlantu (1996). 

Na následujících výsečových grafech č. 10 je dobře rozpoznatelné, jaký je rozdíl 

mezi zastoupenými příjmy na začátku století, kde byly vybrány jako představitel hry ve 

Stockholmu (1912), hrami v Římě (1960) zhruba v polovině století a posledními hrami 

v Pekingu (2008). Příjmy z prodeje vstupenek ztratily na své významnosti a objevují se 

nové zdroje příjmů sponzorování a prodej televizních práv, které vytlačují i přítomnost 

ostatních příjmů. 
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Graf č. 10: Procentuální podíl příjmů 

 

Zdroj: autor 
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5.3 Korelační analýza 

Pro zjištění vztahů mezi proměnnými je vypočítán Paersonův korelační 

koeficient (R) mezi průměrnou cenou prodané vstupenky a ostatními sledovanými 

proměnnými. Vypočítané Paersonovi korelační koeficienty na základě kovariance a 

směrodatných odchylek jsou níže v tabulce č. 15. 

Tabulka č. 15: Paersonovi korelační koeficienty pro průměrnou cenu prodané 

vstupenky a ostatní sledované proměnné 

Proměnné 
Paersonův korelační koeficient R s průměrnou cenou 

prodané vstupenky 

Celkové příjmy 0,59 

Příjmy z prodeje vstupenek 0,90 

Počet prodaných vstupenek 0,75 
Cena nejdražší vstupenky na 

zahajovací ceremoniál 0,91 
Cena nejlevnější vstupenky na 

zahajovací ceremoniál 0,66 

Příjmy z televizních práv 0,74 

Příjmy ze sponzorování 0,40 

Příjmy MOV z TOP 0,64 

Příjmy z licenčního programu -0,69 

Zdroj: autor 

Velmi silná závislost byla zjištěna mezi průměrnou cenou prodané vstupenky a 

příjmy z prodeje vstupenek. A také mezi průměrnou cenou prodané vstupenky a cenou 

nejdražší vstupenky na zahajovací ceremoniál, kde je závislost nejvyšší v korelačním 

koeficientu vyjádřena R = 0,91. Silnou závislost s průměrnou cenou prodané vstupenky 

vykazují proměnné: počet prodaných vstupenek, cena nejlevnější vstupenky na 

zahajovací ceremoniál, příjmy z televizních práv a příjmy MOV z TOP. Střední 

závislost vykazují: celkové příjmy a příjmy ze sponzorování. Silnou nepřímou lineární 

závislost (ostatní vykazují přímou lineární závislost) mezi průměrnou cenou prodané 

vstupenky a příjmy z licencí ukazuju korelační koeficient R = -0,69. 

Graficky lze interpretovat závislost bodovým grafem a mírou rozptýlenosti od 

trendové přímky. Na grafu č. 11 lze vidět, že jednotlivé body, které představují spojnici 

průměrné ceny prodané vstupenky a cenu nejdražší vstupenky pro zahajovací 

ceremoniál pro příslušný rok OH, jsou relativně málo rozptýlené okolo lineární 

trendové přímky těchto proměnných. 
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Graf č. 11: Korelační analýza průměrné ceny prodané vstupenky a ceny 

nejdražší vstupenky na zahajovací ceremoniál 

 

Zdroj: autor 

Pro ukázku opačného stavu, lze využít grafické interpretace korelačního 

koeficientu mezi průměrnou cenou prodané vstupenky a příjmy ze sponzorování, který 

dosahuje R = 0,40. 

Graf č. 12: Korelační analýza průměrné ceny prodané vstupenky a příjmů ze 

sponzorování 

 

Zdroj: autor 
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Na grafu č. 12 je vidět jeden vzdálený bod, který reprezentuje Peking (2008), 

kde cena vstupenek byla nízká a OVOH získal velké finance ze sponzorství. Pokud by 

byly OH vynechány, potom by byl R = 0,87 a závislost by bylo možno označit za 

silnou.    
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6 DISKUZE 

Sekundární analýza dat přinesla pro většinu proměnných potřebná data. Pouze 

v reportu od OVOH St. Louis (1904) nebyla uvedena potřebná data. V ostatních 

reportech byla vždy alespoň jedna zkoumaná proměnná. Kvalita reportů je různá. 

Skvěle zpracované jsou reporty například za OH ve Stockholmu (1912), Berlíně (1936) 

a Los Angeles (1984). Naopak report z Mexika (1968) a překvapivě i Pekingu (2008) 

neobsahuje skoro žádná potřebná data. Data jsou v reportech často v zaokrouhlené 

podobě, tak je tomu i u dalších zdrojů dat. Jelikož se jednalo o sekundární sběr dat, je 

nutné se spolehnout na pravdivost údajů obsažených v reportech. Jednotlivé OVOH si 

mohly upravit výsledky hospodaření, aby poté vypadaly jako úspěšní pořadatelé.  

Obtížně dohledatelná byla především data z prodeje licencí, a tak i přesto, že se 

numismatický a filatelistický program, který byl zařazen do programu prodeje licencí, 

rozvíjel od znovuobnovení OH, tak data vztahující se k němu jsou zpracována v práci až 

od roku 1972. 

Převodní mechanismus byl navrhnut na základě inspirace Preussem a 

Zarnowskim a je použitelný i pro další případné výzkumy z oblasti OH. Tyto výzkumy 

by se mohly týkat především detailnějšího zpracování příjmů z televizních práv, kdy by 

bylo zajímavé sledovat poměr plateb za televizní práva z jednotlivých států, kde se dá 

očekávat obrovská převaha plateb z USA. Obdobně zajímavé by bylo zkoumání 

přímých nákladů OVOH, které jsou v některých reportech až překvapivě detailně 

zpracovány. 

Hypotézy, které byly stanoveny v 2. kapitole zněly následovně. 

a) V dnešní době je jiné složení příjmů organizačních výborů letních 

olympijských her než před rokem 1972. 

Složení příjmů se proměnilo. Zastoupení ostatních příjmů zřetelně ubylo na úkor 

nových příjmů ze sponzorování a prodeje televizních práv. Rok 1972 je možné chápat 

jako zlom v oblasti sponzorování. Většina příjmů, které se projevovaly na začátku, se 

objevují i v dnešní době, jedná se ovšem o menší zastoupení na celkových příjmech. 

Zcela novým příjmem jsou především finance z televizních práv. Hypotéza byla 

potvrzena. 
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b) Procentuální zastoupení příjmů ze sponzorství a prodej televizních práv 

v celkovém příjmu OVOH roste v čase. 

Hypotéza byla potvrzena. Od zavedení těchto příjmů se jejich zastoupení 

v celkových příjmech zvyšuje. 

c) Procentuální zastoupení příjmů z prodeje vstupenek klesá v čase. 

Hypotéza byla potvrzena. V prvních OH činily vstupenky přes polovinu 

rozpočtů OVOH, v posledních hrách dosahují podílů okolo 5–20 %. 

d) Průměrná cena prodané vstupenky vykazuje nižší tempo růstu než 

nejdražší cena vstupenek na zahajovací ceremoniál. 

Tato hypotéza byla taktéž potvrzena. Tempo růstu u průměrné ceny prodané 

vstupenky dosahuje hodnoty 116 %. U nejdražší ceny vstupenky na zahajovací 

ceremoniál je tomu 125 %. 

e) Velikost příjmů OVOH se absolutně zvětšuje v čase. 

Hypotéza byla potvrzena. Od prvních OH až do her v Mexiku (1960) se příjmy 

pohybovaly v řádech stovek mil. CZK s výjimkou Berlína (1936), kde tomu bylo 6 669 

mil. CZK. Miliardových hodnot v CZK dosáhly následující hry v 60. letech. Od her 

v Mnichově (1972) se jedná o více než 20 000 mil. CZK. Při posledních dosud 

pořádaných OH dokonce 77 277 mil. CZK. 
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7 ZÁVĚR 

V této bakalářské práci na téma „Příjmy organizačních výborů letních 

olympijských her“ jsem se snažil o popis základních druhů příjmů a především o 

popsání vývoje těchto finančních příjmů ve více než stoleté historii novodobých 

olympijských her. 

Jako základní druhy příjmů byly určeny finance z prodeje televizních práv, ze 

sponzorování, z prodeje vstupenek a z licenčního programu, kam byly včleněni i příjmy 

z numismatického a filatelistického programu. Před následnou trendovou, komparační a 

korelační analýzu bylo nutné vyřešení vedlejšího cíle. Upravením a dopočítáním 

převodního mechanismu pro jednotlivé národní měny bylo možné hodnoty zkoumat 

v CZK roku 2010. Tento mechanismus, blížeji popsán v kapitole 4.3, využívá převodu, 

který je vytvořen pomocí indexu spotřebitelských cen a parity kupních sil, případně 

kurzu měn pro zobrazení hodnot v CZK. Převodního mechanismu by mohlo být využito 

i při dalším zkoumání reportů z OH, které se díky své digitalizaci a tím i dostupnosti 

staly hlavním zdrojem informací o příjmech a nabízejí velké množství dalších údajů. 

Jednotlivé i celkové příjmy jsou popsány základními charakteristikami trendové 

analýzy. U všech příjmů s výjimkou příjmů z licenčního programu je zjištěn rostoucí 

trend, konkrétně v procentuálních hodnotách průměrného tempa růstu pro celkové 

příjmy 129 %, pro sponzorování 174 %, pro prodej televizních práv 154 % a pro prodej 

vstupenek 134 %. Uvedené hodnoty značí, na kolik procent příjmů z minulých OH 

vystoupají příjmy následujících OH a jsou platná pouze na zkoumaná období. Při 

stanovení stejného období tak, aby byla dostupná všechna data, vykazuje největší 

dynamiku proměnná příjmy ze sponzorování a to již zmíněných 174 %. V případě 

prodeje licencí byl zjištěn klesající trend za období 1972 - 2008, kde je hodnota 

průměrného tempa růstu 82 %. Klesající trend je způsoben především nižším příjmem 

z numismatického programu, který na začátku období dosahoval enormních hodnot. 

Trendovou analýzou jsou popsány i proměnné týkající se vstupenek. 

V další části bylo využito komparační analýzy pro porovnání procentuálního 

zastoupení příjmů na celkových příjmech. V první polovině 20. století jsou dominantní 

příjmy z prodeje vstupenek, které se často podílejí na celkových příjmech částkou 

přesahující 50 %. Nejvyšší podíl byl při OH v Los Angeles (1932), kde dosáhl 74,18 %. 
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Prodej vstupenek postupně ztrácí svůj podíl na úkor nových příjmů a při posledních 

dvou OH v Aténách (2004) a Pekingu (2008) byl pod 10 %.  V druhé polovině  

20. století se s rozvojem televizního vysílání objevuje nový druh příjmů v podobě 

prodeje televizních práv. Tento prodej je soustavně zaveden od roku 1960 a 

v posledních třech dekádách se stal nezastupitelným zdrojem příjmů, který dosahuje 

třetinových podílů na celkových příjmech. Z tohoto pohledu jsou nejúspěšnější OH 

v Sydney (2000) s podílem 47,43 % pro prodej televizních práv. Spolu s televizním 

vysíláním roste i prestiž OH. Firmy mají zájem o sponzorskou spolupráci a v celkových 

příjmech roste podíl příjmů ze sponzorování. Od OH v Los Angeles (1984), které jsou 

hodnoceny jako nejúspěšnější OH po finanční stránce, zaznamenává podíl z příjmů 

stabilně hodnot okolo 30 %. Úspěch a úspěšný rozvoj sponzorského programu je 

způsoben i vytvořením exkluzivního TOP programu, který umožňuje od roku 1985 

celosvětové spojení s OH. TOP program byl zkoumán v trendové analýze s výsledkem 

průměrného tempa růstu 138 %.  

Poslední část práce byla věnována počítání Paersonova korelačního koeficientu 

mezi proměnnou průměrná cena prodané vstupenky a ostatními proměnnými. Velmi 

silný přímý lineární vztah byl zjištěn mezi průměrnou cenou prodané vstupenky a 

nejvyšší cenou vstupenky na zahajovací ceremoniál, v hodnotě korelačního koeficientu 

R = 0,91. 

Příjmy stejně jako olympijské hry zaznamenaly ve své historii značný vývoj. 

Tento vývoj bude pokračovat i v budoucnu a bude zajímavé sledovat, jak nastoupený 

trend komercionalizace ovlivní podobu budoucích olympijských her.  
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9 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 : Souhrnná tabulka zjištěných dat 



 

Příloha č. 1 : Souhrnná tabulka zjištěných dat 

Rok 
OH 

Celkové 
příjmy  
(v mil. CZK) 

Příjmy z 
prodeje 
vstupenek 
(v mil. CZK) 

Počet 
prodaných 
vstupenek 
 (v tis.) 

Průměrná 
cena prodané 
vstupenky  
(v CZK) 

Cena nejdražší 
vstupenky na zahajovací 
ceremoniál  
(v CZK) 

Cena nejlevnější 
vstupenky na 
zahajovací 
ceremoniál  
(v CZK) 

Příjmy z 
televizních 
práv  
(v mil. CZK) 

Příjmy ze 
sponzorování (v 
mil. CZK) 

Příjmy 
MOV 
z TOP 
(v mil. 
CZK) 

Příjmy z 
licenčního 
programu (v 
mil. CZK) 

Ostatní 
příjmy 
(v mil. ZK) 

1896 165 700               151 
1900 4                 4 
1904                   
1908 36 10 300 34             26 
1912 206 85 327 260             121 
1920 77 22 220 100             55 
1924 145 50 462 110             94 
1928 237 102 666 150 530 90       11 124 
1932 450 334 1 248 270 680 680         116 
1936 6 669 808 3 161 260 600 600         5 862 
1948 395 283 1 247 230             112 
1952 813 496 1 136 450 2 570 230       5 311 
1956 221 152 1 341 110 400 50       10 60 
1960 754 448 1 436 310 2 020 170 120       185 
1964 2 763 531 2 061 260 2 220 140 155       2 077 
1968 6 850   3 792       571       6 279 
1972 30 145 1 252 3 311 380 2 340 470 1 059     16 060 11 775 
1976 70 202 1 188 3 187 370 1 760 340 1 408 396   5 268 61 944 
1980 43 947 1 192 5 268 230 1 480 590 3 605 460   15 990 22 699 
1984 22 282 4 652 5 720 810 5 980 1 490 8 559 3 677   1 522 3 873 
1988 32 996 997 3 306 300 5 440 1 090 8 149 2 568 2 516 4 990 16 293 
1992 38 128 1 843 3 209 680 8 970 1 760 10 559 10 168 3 799 1 572 13 986 
1996 34 016 8 403 8 384 1 000 12 570 4 190 11 232 10 033 5 515 1 754 2 593 
2000 32 307 7 177 6 700 1 070 21 490 1 420 15 323 8 807 10 423 950 50 
2004 49 503 4 579 3 598 1 270 22 410 1 180 13 652 12 661 10 879 2 824 15 787 
2008 77 277 4 825 6 500 740 18 850 750 21 915 34 246 12 474 2 631 13 660 
2012 40 398 12 452 7 900 1 095 41 760 420 20 326 14 527 13 607 845   
Praha 40 693 4 592         19 134 11 736   1 786 5 231 

            


