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Abstrakt
Tématem bakalářské práce je „Analýza ekonomických nákladů a výnosů OH v Praze“.
Cílem této práce je charakteristika nákladů, výnosů, očekávaných přínosů, dopadů a
celkového vlivu případného pořadatelství olympijských her jak pro hlavní město Praha, tak i
pro celou Českou republiku.
Teoretická část je věnována ekonomické i finanční analýze výnosů a nákladů a jejích
součástí, popisu zamýšleného pořadatelství letních olympijských her v Praze. V praktické
části jsou hodnoceny a rozebírány jednotlivé kategorie nákladů a výnosů her, uvádíme zde i
dopady, přínosy a efekty.

Klíčová slova :
Analýza nákladů a výnosů, finanční a ekonomická analýza; náklady, výnosy, přínosy a efekty
pořádání OH

Abstract
The theme of this bachelor’s thesis is „Analysis of economic costs and benefits of the
Olympics in Prague“. Purpose of this paper is to characterize costs, benefits, expected gains
and effects and overall impacts of possible organisation of the Olympics on Prague and on the
whole Czech republic.
Theoretical part is dedicated to the economic and financial cost-benefit analysis and its
parts, to the description of planned hold of the Olympic games in Prague. The practicle part of
this thesis describes and evaluates groups of costs and benefits of the games, there are
mentioned also the impacts, possitive and negative effects.

Keywords :
Cost-benefit analysis, financial and economic analysis; costs, benefits, contributions and
effects of organising Olympic games
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1

Úvod
Cílem bakalářské práce s názvem „Analýza ekonomických nákladů a výnosů OH

v Praze“ je z ekonomického hlediska rozebrat a zhodnotit návrh na pořádání letních
olympijských her v Praze.
Základním pramenem mojí práce jsou ekonomické a marketingové (finanční) studie
PricewaterhouseCoopers zadané společností Praha Olympijská, o.p.s., která byla účelově
zřízená Českým olympijským výborem a Magistrátem hlavního města Prahy pro přípravu
kandidatury na LOH původně zamýšlené v roce 2016, respektive 2020, 2024.
První rozsáhlá studie se zabývá obecnými předpoklady pro konání OH v Praze, obsahuje
mimojiné i územní studii s variantami, ve kterých částech hlavního města by se olympiáda
mohla konat, a v jejím závěru jsou pak doporučení jak docílit úspěšnosti kandidatury
s nástinem možných finančních a socio-ekonomických dopadů. Tato studie byla vypracovaná
již v roce 2004, proto v roce 2007 společnost Praha Olympijská si objednala vyhotovení nové
práce, která původní studii rozvinula a doplnila. Tento dokument samozřejmě využívá analýz
vypracovaných a metodologií použitých ve studii z roku 2004, zároveň však reaguje na nové
skutečnosti a vývoj, ke kterému od roku 2004 došlo. Dále pak detailněji odhaduje a
propočítává jednotlivé oblasti nákladů a výnosů.
Přestože se jedná o dokument relativně aktuální, jeho závěry jsou dnes jen stěží
relevantní vzhledem k rozsáhlé světové ekonomické krizi, která výrazně zasáhla i Českou
republiku, proto je třeba zohlednit i pokles politické podpory, zejména levá část politického
spektra se k pořádání OH staví skepticky, což vede i k poklesu zájmu veřejnosti.

Kruciálními argumenty v polemice pro pořádání LOH v Praze jsou ekonomické náklady
a výnosy. Jen stěží se podaří prosadit olympiádu s negativní bilancí. U pořadatelských měst
podobné velikosti jako je Praha (např. Atény) se bohužel nepodařilo dosáhnout zisku, ve
světle těchto čísel se jeví sliby politické reprezentace propagující pražskou olympiádu jako
chabé. Což však neznamená, že by Praha zisku dosáhnout nemohla, už jen kdyby se poučila
z jejich chyb.

Pro snazší orientaci v dané problematice je vhodné rozdělit tuto práci na dvě základní
části, teoretickou a praktickou. Tyto části není možné abstrahovat a popisovat samostatně,
neboť se i v reálném prostředí vzájemně prolínají. V této práci tomu tudíž nemůže být jinak.
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V teoretické části se budeme zabývat samotnou metodikou analýzy nákladů a výnosů
(CBA), která se skládá z finanční a ekonomické analýzy. Nás především zajímá analýza
ekonomická, kde jsou počítány všechny hotovostní toky související s realizací projetku a která
zahrnuje vedle finančních investic a příjmů i nepřímé ekonomické dopady. CBA se počítá
pomocí „přírůstkové metody“, kdy se porovnává hypotéza realizace projektu s alternativou,
kdy projekt není realizován. V této části dále vysvětlíme a konkretizujeme jednotlivé složky
CBA, jako jsou určení podstaty projektu, vymezení všech zainteresovaných subjektů, popis
investiční a nulové varianty, kvantifikace všech relevantních Costs & Benefits, převod
ocenitelných C&B na hotovostní toky, stanovení diskontní sazby, výpočet rozhodujících
ukazatelů, provedení citlivostní analýzy a analýzy rizika.
V další části se soustředíme na konkretizaci jednotlivých kategorií pro náklady a výnosy,
které se pokoušíme popsat a rozebrat. Naše pozornost bude upřena i na neekonomické
aspekty, přínosy a efekty pořádání OH, neboť se domnívám, že by tyto faktory výrazně
promluvily do hodnocení úspěšnosti her i z ekonomického hlediska.
Ekonomický dopad Olympijských her je multifaktoriální, a proto je třeba zohledňovat
politické, sociální, socio-ekonomické, kulturní, urbanistické a jiné aspekty současné i
budoucí.
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2 Analýza nákladů a výnosů
Cost-Benefit analysis, neboli analýza nákladů a výnosů (dále již jen CBA) je standardně
tvořena finanční a ekonomickou analýzou. Finanční analýza hodnotí veškeré hotovostní toky
ovlivňující nositele projektu, ekonomická rozšiřuje výsledky finančního hodnocení o veškeré
dopady projektu na společnost. Zatímco soukromý sektor se orientuje pouze podle výsledků
finanční analýzy, veřejný sektor klade důraz na socio-ekonomické výsledky analýzy, realizaci
projektů s převažujícími negativními ekonomickými dopady se snaží zabránit. Stanovení
nákladů a výnosů jako vstupů pro hodnocení je prováděno na základě přírůstkové metody,
tzn. je srovnáván stav realizace projektu s variantou, kdy projekt není realizován.
Analýza nákladů a výnosů slouží k hodnocení investic projektů. Podstatou této metody je
podrobná analýza dopadů a kvantifikace investice na všechny zainteresované subjekty. Jejím
účelem je vyčíslit nejen finanční náklady na realizaci projektu a výnosy z něj vyplývající, ale i
finančně ohodnotit všechny další společenské přínosy či újmy, které s sebou projekt přinese
pro místní obyvatele, pro regiony, pro stát. CBA tak umožňuje hodnotit výhodnost investic i u
projektů, které výsledně nepřinášejí zisk. Díky převedení nepřímých užitků na finanční částky
jsme schopni hodnotit vhodnost finanční investice, i když je jejím hlavním účelem
společenský užitek a ne finanční návratnost.
Při přípravě finanční a ekonomické analýzy jsou všechny číselné údaje kalkulovány jako
hotovostní toky - tedy příjmy a výdaje, nikoli jako náklady a výnosy ve formě používané
v účetnictví. Do výpočtu tedy nejsou zahrnuty některé náklady a výnosy, které nejsou
hotovostním tokem. Vzhledem k „veřejnému“ zaměření této práce jsou dále používány
termíny náklady a výnosy a příjmy a výdaje jako synonyma, označující kladný nebo záporný
hotovostní tok spojený s realizací projektu. Definujeme náklady a výnosy : „Náklady jsou
souhrnem peněžních výdajů a nepeněžních prvků nutných k využití různých zdrojů pro
získání specifického produktu. Mezi nepeněžní prvky lze zahrnout negativní externality (např.
znečištění životního prostředí) a náklady příležitosti, které označují výhody plynoucí z jiného
použití týchž zdrojů. Výnosy jsou v tomto pojetí souhrnem uspokojení (užitků) jednotlivců,
skupiny jednotlivců či komunity, které daný projekt nebo program generuje. Náklady a
výnosy mohou mít peněžní nebo nepeněžní formu.“ [4]
Výsledkem CBA je nakonec několik standardních ukazatelů, které umožňují srovnávat
projekty vzájemně mezi sebou; sady těchto ukazatelů jsou výsledkem jak finanční (pouze
přímá finanční investice a provozní příjmy), tak ekonomické analýzy (i nepřímé společenské
benefity) projektu.
-9-

2.1 Metoda CBA obsahuje:
•

určení podstaty projektu,

•

vymezení všech zainteresovaných subjektů a jejich členění,

•

popis investiční a nulové varianty,

•

vymezení, ”kvantifikace” a členění všech relevantních Costs & Benefits pro všechny
fáze projektu,

•

oddělení neocenitelných Costs & Benefits a jejich slovní popis,

•

převod ocenitelných C&B na hotovostní toky,

•

stanovení diskontní sazby,

•

výpočet rozhodujících ukazatelů,

•

provedení citlivostní analýzy – vyhodnocení rizik a nejistot,

•

interpretace výsledků,

•

rozhodnutí o přijatelnosti investice a zhodnocení financovatelnosti a udržitelnosti

2.2 Podstata projektu OH v Praze
Základem investičního záměru je uspořádat olympijské hry na území České republiky v
roce 2020/2024, přičemž tato práce zkoumá pouze možnost hostit OH v roce 2020 a zpětně
v roce 2016, a to z toho důvodu, že se Praha nestala pořadatelským městem OH 2016, ale
studie (převážně od PwC), ze kterých je pro tuto práci čerpáno, jsou vypracované pro toto
období.
Olympijské hry jako největší sportovní svátek planety a nejsledovanější společenská
událost světa, kterou sleduje až 5 miliard lidí, mohou nejen akcelerovat ekonomický růst, ale
také přispět k dokončení infrastruktury, modernizaci sportovišť a také mohou zajistit zisk pro
státní rozpočet v řádech mnoha miliard korun.
V případě Prahy jako kandidáta na pořádání letních olympijských her se vychází ze
základní myšlenky, kterou je to, že Praha musí přijít s výrazně odlišnou strategií kandidatury,
než “standardní“ pořadatelská města olympijských her. Praha by měla využít svých výhod
k utlumení negativ, jež zde existují oproti standardním olympijským městům.

Výhody Prahy:
•

Krása města i architektury

•

Ideální poloha a dostupnost ČR, relativně vysoký objem turistiky

•

Malé vzdálenosti v rámci města a okrajových částí
- 10 -

•

Okrajové části s možností rozvoje

•

Územní plánování (kvalita, hloubka, dlouhodobost)

•

Velké plochy i u centra města

Nevýhody Prahy:
•

Absence kvalitních velkých moderních sportovních areálů (pro hry i trénink)

•

Prakticky nulová zkušenost celé republiky s pořádáním vrcholových sportovních akcí
mítinků (vyjma Zlaté tretry v Ostravě, Mistrovství Evropy v atletice 1978, Mistrovství
světa v klasickém lyžování v Liberci 2009)

•

Ubytovací kapacity nejsou dostatečné (olympijská i mediální vesnice), současně je
nutné u dodatečné výstavby prokázat poolympijskou životaschopnost

•

Absence studie zda Praha jednorázově pojme tolik návštěvníků

Řada stavebních úprav či stavby nových objektů nutných pro možnost pořádání
olympiády je v souladu se samotnými potřebami Prahy, např. se konkrétně jedná o:
•

Výstavba „vesnic“ se shoduje s rozvojem rezidenčního bydlení, uspokojením potřeby
kolejí a případně s nimi spojeného univerzitního areálu.

•

Praha pociťuje značný nedostatek sportovišť a sportovních ploch nejen pro sportovce,
ale i pro širokou veřejnost.

•

V oblasti všeobecné infrastruktury Praha dlouhodobě potřebuje výrazné dobudování.

•

V dlouhodobém plánu rozvoje města jsou dále projekty výstavby spojení letiště s
centrem, rozvoj městské železnice.

•

Rozvoj výstaviště v Letňanech, na Maninách, získání špičkového fotbalového stadionu
v souladu se záměry města.

•

ČR se v rámci vstupních jednání do EU zavázala k výstavbě, respektive modernizaci
železničních koridorů.

2.3 Vymezení zainteresovaných subjektů
Do skupiny zainteresovaných subjektů zahrnujeme všechny jednotlivce, skupiny osob,
organizace nebo firmy, kteří budou realizací projektu určitým způsobem ovlivněny. Je to tedy
soubor osob, na něž působí dopady projektu a jeho aktivit (ať dopady kladné nebo záporné),
stejně tak to jsou osoby, které mohou ovlivnit projekt i jeho dopady.
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Z územní analýzy konání OH v Praze jasně vyplývá, že se Olympijské hry dotknou celé
ČR, neboť maximálně 68% programu her se může uskutečnit na území hlavního města. Odtud
je tedy zřejmě vidět, že financování OH bude mít na starosti nejen HMP, ale i další regiony a
stát. Mezi dotčené subjekty tedy patří občané ČR, soukromí podnikatelé, kraje, regiony a
města ČR, stát, různé organizace (ČOV, Sportovní svazy, apod.) a POGOC. Pro občany ČR
jsou předpokládané dopady : zvýšení národní hrdosti, změna životního stylu, zvýšení nabídky
pracovních míst, zlepšení infrastruktury a dopravní obslužnosti měst, užitek z návštěvy
sportovních akcí. Pro soukromé subjekty a podnikatele to je rostoucí prestiž, reklama,
navýšení tržeb na základě přílivu turistů, nové podnikatelské příležitosti. Pro kraje, regiony, a
města to je především zviditelnění, dále pak přínosy z turistiky, rozvoje měst, růst cestovního
ruchu a zařazení se do skupiny světových metropolí schopných pořádat OH. Předpokládanými
dopady pro stát je pozitivní makroekonomický dopad, nárůst přitažlivosti investic, rozvoj
ekonomiky, zviditelnění země atd. (viz kapitola Přínosy a efekty).

2.4 Investiční varianta a její alternativy
Úvodním krokem podrobného zkoumání možnosti pořádat OH v Praze se stala analýza
týmu odborníků z Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, který vypracoval územní analýzu. Ta
ověřovala územní a plošné možnosti HMP, dopravní a urbanistické vazby a z tohoto pohledu
stručně hodnotila reálnost záměru uspořádat LOH v Praze. Při tvorbě územní analýzy OH se
čerpalo se z kandidatur jiných měst a požadavků Mezinárodního olympijského výboru.
Základním cílem všech variant bylo zpřístupnit sportovní zařízení velkému rozsahu
diváků a následně uživatelů tak, aby vybudované stavby v maximální míře sloužily k
dovybavení nejlidnatější části Prahy a pražského regionu. Rozložení sportovních zařízení je
řešeno tak, aby umožnilo postupnou realizaci, vývoj a doplňování jednotlivých areálů, či
jejich proměnu v čase, a které by reagovalo na předpokládaný vývoj území. Zařízení pro
sporty s největšími nároky na plochy, vybavení a dopravní obsluhu by měly být soustředěny v
areálech s přímou vazbou na pražský silniční okruh. [13]

2.4.1

Západní varianta
Tato varianta se jeví jako nejproblematičtější a nejvíce rozporuplná zejména vzhledem

ke svému těsnému sousedství s Pražskou památkovou rezervací, problematice dopravní
obslužnosti a urbanistickým a technickým omezením vyplývajících z vlastní lokalizace. Měla
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by být situována do tří oblastí : Západní město, Ruzyně – Dvorská a Strahov, kde by bylo
předpokládané olympijské centrum.
Mohla by sice přispět středu města výstavbou sportovně-společenského centra a
poskytla by atraktivitu návštěvníkům díky své krátké vzdálenosti od Pražské památkové
rezervace, ale výrazně by ovlivnila zdejší život, obavy tvoří hlavně přetížení a ohrožení
cenných památkových i přírodních hodnot a složité řešení z hlediska bezpečnosti území i
hostů.[6]
Západní varianta by dále znamenala drahé dopravní – prodloužení metra A na letiště, i
infrastrukturní investice – výstavba Západního města, rozvojového území Ruzyně – Dvorská.
Dalším nesporným nákladem by byla modernizace strahovského stadionu, který je v současné
době pro potřeby OH kapacitně nedostačující, špatně dostupný a ani úroveň jeho vybavení
není uspokojující.

2.4.2

Jižní varianta
Jižní varianta je příliš vzdálena od mezinárodního letiště Praha-Ruzyně i od centra

města, což by vyvolalo velké nároky na objemy a přepravní vzdálenosti, obsluha
olympijského areálu MHD by byla podmíněna velkým rozsahem dosud vůbec
neprověřovaných dopravních staveb nad rámec územního plánu, jejichž efektivní využití po
skončení LOH je sporné.
Tato varianta vykazuje nejvíce podstatných negativních rysů. Ve svém důsledku by
znamenala revizi Strategického i Územního plánu hlavního města Prahy v klíčovém
rozhodnutí, zda podpořit excentrický rozvoj Prahy jihovýchodním směrem, což by mohlo
způsobit oddálení plánovaného rozvoje v jiných částech města. Lze ji hodnotit i jako stěží
realizovatelnou vzhledem k nevratným proběhlým změnám v daném území a riziku složité
koordinace rozvojových představ Prahy, dotčených obcí a Středočeského kraje.[6]

2.4.3

Východní varianta – Štěrboholy
Tato varianta prověřila umístění olympijských zařízení v rozvojových územích

východní části města a mohla by se stát startovacím impulsem pro využití největší pražské
rozvojové územní rezervy s následným využitím pro novou obytnou čtvrť, vysokoškolský
kampus i komerční plochy.
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Jedná se o částečně kompaktní variantu s olympijským areálem v prostoru Štěrbohol a
se souborem menších areálů a solitérních zařízení vzájemně propojených městským okruhem
a na něj napojenými příjezdovými komunikacemi : Strahov, Chodov – Šeberov, Jižní město –
Háje, Maniny – Štvanice, stadion Sparta – Letná, stadion Slávia – Eden, Hala Sazky, Hala
Hagibor, Pankrác – Reitknechtka, Císařská louka. Pouze však lokalita Běchovice je napojena
na Pražský silniční okruh.[13]
Na druhé straně poloha ústředního olympijského areálu by sice nepřetížila centrum
města a Pražskou památkovou rezervaci, také ale by nenabídla vzájemný vizuální kontakt.
Podmiňující rozvoj dopravní sítě neodpovídá zcela současným prioritám města. Obsluha
lokality je podmíněna investicemi plánovanými až po r. 2010 jako jsou prodloužení metra A a
výstavba silničního okruhu ve východní části města. Lokalizace ústředního areálu ve
východní části města by si dále vynutila částečné přehodnocení investičních priorit města.

2.4.4

Severní varianta Letňany
Tato varianta byla Územní analýzou HMP vyhodnocena jako nejvýhodnější ve vztahu

ke koncepci územního i strategického plánu hl. m. Prahy, z celkového vyváženého rozvoje
města i z ekonomického hlediska. Vedle této varianty „Severní terasa“ byla doporučena
varianta Východní jako alternativa pro případ dnes nepředvídatelných komplikací v severním
sektoru města.[13] Proto se Severní terase budeme věnovat nejhlouběji.
Varianta „Severní terasa“ má většinový podíl sportovních zařízení umístěn v hlavním
areálu v Letňanech. Tento areál je doplněn stávajícími či navrženými solitéry většinou
sloužícími jednomu sportu (např. nový areál Maniny, O2 Aréna, T-Mobile aréna, Trojský
kanál, atd.). Navržené umístění OH v severním sektoru města nabízí výbornou vazbu jak na
centrum města, tak na mezinárodní letiště Ruzyně. Poloha hlavního olympijského areálu
nepřetěžuje centrum města, zároveň je však v jeho dostupném dosahu, a stadion nabízí
atraktivní vizuální kontakt s centrem i s Pražskou památkovou rezervací, aniž by je ohrožoval
svou přílišnou blízkostí.
Poměrně kompaktní řešení usnadňuje dopravní obsluhu, zpřehledňuje provoz a značně
snižuje náklady. Součinnost s veletržním areálem zajišťuje možnost následného využití jak
vlastního stavebního programu, tak investic do infrastruktury. Koncepce využívá stávajících
sportovišť a přispívá k dalšímu rozvoji města. Velkou finanční výhodou je rovněž fakt, že
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nutná dopravní infrastruktura pro tuto variantu bude muset být vybudována i bez ohledu na
olympijské hry.
Umístění „terasy“ v severním sektoru města nabízí jasné a snadné po-olympijské
využití a významně přispěje k rozvoji vybavenosti celé severovýchodní části Prahy i
přilehlého regionu. Dále iniciuje vznik významného sportovně rekreačního zázemí Prahy v
severním sektoru, kde dosud výrazně chybí. Varianta se jeví jako nejvýhodnější i z
ekonomického hlediska, neboť nevyžaduje rozsáhlé dopravní investice nad rámec společného
invariantního podílu nadřazených dopravních systémů. Bezprostřední vazba ústředního
olympijského areálu na všechny systémy MHD, železnici a nadřazenou komunikační síť dává
maximální možnou záruku, že dopravní systémy zvládnou bez velkých problémů zvýšené
nároky v průběhu LOH.

Principy rozmístění areálů:
•

Vytvoření hlavního olympijského centra umístěním ceremoniálního stadionu a
mediální vesnice do Letňan spolu s využitím výstaviště pro většinu halových sportů.

•

Umístění olympijské vesnice pokud možno dopravně blízko historickému centru
Prahy.

•

Rozmístění sportovišť v Praze umožněné menšími rozměry města a z nich plynoucími
rozumnými dopravními vzdálenostmi i časy (O2 aréna, T-Mobile aréna, Maniny,
Štvanice, Strahov, Letná, Trojský kanál aj.).

•

Umístění dalších plošně náročných sportů v blízkosti Prahy (jezdectví, moderní
pětiboj, střelba).

•

Umístění speciálních sportů – veslování, rychlostní kanoistika, jachting – mimo Prahu
(Račice, Lipenská přehrada) jakož i některých zápasů základní části fotbalového
turnaje (Brno, Ostrava, Teplice).

Rozmístění je rovněž shrnuto v následující tabulce a v příloze 2:
Tabulka 1: Koncept olympijských her v Praze
Hlavní olympijské centrum s ceremoniálním stadionem a centrem
Letňany
pro média
Pozemní hokej, box, badminton, zápas, judo, taekwondo, stolní
Letňany
tenis, volejbal, vzpírání, házená - na výstavišti
Gymnastika, basketbal
Libeň
Vodní slalom
Trója
Šerm, basketbal
Holešovice
Olympijská vesnice
Bubny
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Plavecké centrum, lukostřelba
Maniny
Tenis
Štvanice
Fotbal, plážový volejbal
Letná
Cyklistika – dráha, horská kola
Strahov
Cyklistika – silniční, maraton, triatlon
Centrum Prahy
Ostrava, Teplice, Brno Fotbal
Jachting
Lipno
Veslování
Račice
Jezdectví, moderní pětiboj, střelba
Středočeský kraj
Zdroj: http://sport.idnes.cz

2.5 Způsoby oceňování
Všechny mikroekonomické vztahy v této části platí za následujících předpokladů : na
trhu je mnoho poptávajících a nabízejících, kteří nemohou ovlivnit cenu, každý z nich může
snadno na trh vstoupit a také ho snadno opustit, prodávané zboží je homogenní, neexistují
transakční náklady spojené s prodejem, informace jsou dokonalé a neexistují externí náklady.
Na takovýchto trzích se jedná o dokonalou konkurenci.
2.5.1.1 Poptávka
V oblasti teorie měření socio-ekonomického užitku je často nejdůležitějším pojmem
„přebytek spotřebitele“. Tento přebytek vyjadřuje rozdíl mezi hodnotou, kterou by byli
spotřebitelé ochotni za dané množství statku vydat (WTP) a cenou, kterou skutečně zaplatí.
Touto větou je vyjádřena podstata oceňování a klíčový vztah mezi poptávkovou křivkou a
ochotou zaplatit (WTP). Platí zde zákon klesajícího mezního užitku, tedy že je každý
spotřebitel s dodatečnou spotřebovanou jednotkou ochoten platit méně. Při výpočtu tohoto
užitku je třeba rozšířit obvyklý výraz cena x množství o oblast pod křivkou agregované
poptávky.
Na obrázku 1 přestavuje vodorovná osa množství statku a svislá osa cenu. Agregovaná
křivka poptávky získaná horizontálním součtem individuálních poptávkových křivek
vyjadřuje mezní hodnotu produktu pro společnost, tedy celá plocha pod křivkou poptávky
připadá v úvahu pro kalkulaci užitku z produktu. Křivka poptávky je uvažována ceteris
paribus, zejména ve vztahu k fixním cenám ostatních komodit, počtu a preferencím
spotřebitelů a při zanedbání vlivu důchodového efektu (kdy při poklesu ceny 1 statku
relativně roste důchod spotřebitele)[10]. Šedý obdélník představuje příjem z poskytnutého
statku při poptávaném množství Q1, trojúhelník pod křivkou poptávky, ale nad šedým
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obdélníkem je spotřebitelský přebytek, tedy užitek, který poptávající získá, aniž by za něj
musel platit odpovídající hodnotu. Celkové hrubé přínosy spotřebitelů dané společnosti
zabírají celý prostor pod poptávkovou křivkou, který je zároveň WTP pro dané množství
statku. [1,2,3]
Obrázek 1 : Zákon klesajícího mezního užitku

Zdroj : vlastní zpracování
Pokud jsou známy poptávkové křivky po statcích ovlivněných projektem, pak je
spotřebitelský přebytek základním konceptem použitým v CBA k ohodnocení dopadů. Odhad
společenského přebytku vzniklého realizací projektu je založen na sledování změn ve
spotřebitelském užitku. Graficky znázorněno na obrázku 2 jako změna ceny z P1 na P2 a
změna množství statku z Q1 na Q2. Výsledkem změny ceny je pokles přebytku spotřebitele,
který je způsobený tím, že spotřebitelé platí vyšší cenu a poptávají nižší množství statku.
Pokud bychom do tohoto modelu zahrnuli vládou uvalené daně na náš imaginární statek,
dochází k transferu od spotřebitelů k vládě. Tento přesun pro společnost jako celek v CBA
nepředstavuje újmu. Problém ale spočívá v šedém trojúhelníku na obrázku 2, o který jsou
spotřebitelé připraveni, ale nikdo další tuto část nezískává. Tento šedý trojúhelník představuje
ztrátu mrtvé váhy, která znamená narušení rovnováhy na trhu.
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Obrázek 2 : Ztráta mrtvé váhy

Zdroj : vlastní zpracování

2.5.1.2 Nabídka
Výrobce, který vkládá společenské zdroje do produkce statků, tvoří nabídkovou
stranu. Plocha pod křivkou v grafu na obrázku 3 reprezentuje celkové variabilní náklady na
produkci určitého množství statků. Tyto náklady nazýváme oportunitními náklady, neboli
náklady ušlé příležitosti. Při sestavovaní CBA jsou považovány za nejdůležitější. Stejně jako
poptávková křivka je i křivka nabídky odvozena horizontálním součtem křivek individuálních
firemních nabídek na trhu.
Pokud zůstaneme v oblasti trhu dokonalé konkurence, tak soukromé ekonomické
náklady budou odpovídat společenským oportunitním nákladům. Obrázek 3 zachycuje
nabídkovou křivku a plocha pod touto křivkou představuje minimální příjem, který firma
musí obdržet, aby byla ochotna produkovat Q*. Ve skutečnosti ale získává dodatečný příjem,
odpovídající šedé ploše ohraničené body P* a Q*. Rozdílem těchto dvou zmíněných ploch je
tzv. přebytek výrobce. Celkové příjmy tvoří tedy přebytek výrobce společně s oportunitními
náklady.[2,3]

2.5.1.3 Náklady ušlé příležitosti
"Oportunitními náklady rozumíme výnos z nejlepší alternativní varianty, který nemohl
být získán, protože zdroje byly vynaloženy právě na danou investici. Proto je ušlý zisk
připočten k nákladům analyzované varianty. Snadno zjistitelným nejnižším ušlým výnosem je
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úrok z termínovaného vkladu v bance nebo výnos ze státních obligací, které jsou navíc zcela
bezrizikové". [22]
Cenu ušlé příležitosti platíme vždy za to, že děláme s danými prostředky to, co
děláme, a neděláme něco jiného. V ceně ušlé příležitosti můžeme poměřovat výsledky
realizované hospodářské činnosti s možnými výsledky alternativní činnosti. Jde-li např. o
zisk, srovnáváme jej s ušlým ziskem z obětované příležitosti.

Obr. 3 Náklady ušlé příležitosti

Zdroj: Vlastní zpracování

2.5.1.4 Společenský přebytek
Za předpokladu dokonale konkurenčního prostředí, je dán společenský přebytek
rozdílem plochy pod poptávkou a plochou pod nabídkou, je tedy rozdílem hrubých přínosů a
implicitních nákladů. Společenský přebytek je maximalizován, pokud se vyrábí množství, při
kterém na trhu nastává rovnováha a bude dosaženo Paretovské efektivity, která říká, že situaci
je možné považovat za efektivní, když nikomu již nemůže být situace zlepšena bez toho, aniž
by nebyla někomu jinému zhoršena, jakákoliv změna v ekonomice, která vede k růstu
efektivnosti, je Pareto efektivní, pokud je spojena s odpovídající kompenzací, tzn. ti, kdo na
změně vydělali, vykompenzují ztrátu těm, kdo na změně prodělali.[1,3,21]. Společenský
přebytek je roven součtu spotřebitelského přebytku a přebytku výrobce a je graficky ukázán
na obrázku 4.
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Obrázek 4 : Celkový společenský přebytek

Zdroj : vlastní zpracování
Pokud si poptávková či nabídková strana pohorší ve srovnání s rovnovážným bodem
E, pak ztráty společenského přebytku jsou ztrátami mrtvé váhy a jedná se o omezení alokační
efektivnosti. Ztráta mrtvé váhy představuje čisté náklady společnosti. Pro nás je podstatné, že
projekty z účastí veřejných zdrojů by měly vést trh směrem k rovnováze, neboť pouze takové
projekty produkují společenský přínos snížením mrtvé váhy, a tedy zvýšením společenského
přebytku.[1,3]

2.6 Převod ocenitelných C&B na hotovostní toky[2]
Jedná se o převod všech C&B do podoby hotovostních toků, se kterými umíme zacházet
prostřednictvím kriteriálních ukazatelů hodnocení investic (viz níže). V případě, že existuje
trh, který by stanovoval cenu námi zkoumaného produktu, můžeme využít přímého ocenění
na základě tržní ceny. U celé řady C&B veřejných projektů tohoto postupu využít nelze. Ty
zahrnují celou řadu efektů, které nabývají podoby veřejného statku nebo služby. Pro lepší
představu můžeme uvést příklady, jako jsou čistší ovzduší, nižší hlučnost místa bydlení, nižší
úrazovost a nehodovost na silnicích, snížení úmrtnosti apod. Takovéto výnosy, respektive
náklady nemají svoji tržní cenu, kterou bychom je mohli pohodlně ocenit. Subjekty, které tyto
statky konzumují, nejsou obvykle ochotny (resp. schopny) sdělit skutečnou částku, kterou by
byly ochotny za daný produkt zaplatit, kdyby takový trh existoval. Ke stanovení ceny těchto
výstupů investice může použít následující přístupy.
Stínové ceny - "podstatou stínových cen jsou v zásadě náklady obětované příležitosti
(oportunitní náklady) výroby nebo spotřeby oceňované komodity"[3]. Tato metoda zde již byla
vysvětlena (viz výše). Druhým způsobem ocenění výše zmiňovaných efektů je využití tzv.
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náhražkových trhů, přičemž se snažíme ohodnotit efekt odvozením od ceny jiného aktiva pro
který trh existuje. Mezi těmito dvěma statky musí existovat určitá logická paralela.

2.7 Stanovení diskontní sazby
Náklady a výnosy vznikají v různých časových obdobích a mění svoji hodnotu. Při
neměnných ostatních parametrech je současná hodnota peněz vyšší než jejich hodnota
budoucí. Metoda diskontování porovnává současnou a budoucí úroveň hodnot různých
veličin. Diskontovaním s použitím diskontního faktoru zjistíme, jaká je současná hodnota
budoucích nákladů a výnosů. Omezením metody diskontovaní je volba správné výše
diskontní sazby. Vysoká diskontní sazba zvýhodňuje krátkodobé projekty, při nízké diskontní
sazbě jsou preferovány dlouhodobé projekty.[10]

Způsob výpočtu vybraných ukazatelů :
Při zpracování finanční a ekonomické analýzy se používají ukazatele, které hodnotí
finanční životaschopnost projektu a efektivnost projektu jako investice. V hodnocení se
používají ceny stálé. Ukazatele je možné členit z časového hlediska. Ukazatele, které se
abstrahují od vlivu času, se označují jako statické, při kalkulaci s ohledem na čas se získají
ukazatele dynamické. Statické ukazatele jsou jednoduché pro kalkulace, nemají však takovou
vypovídací schopnost jako ukazatele dynamické. Výpočty jsou ve značné míře ovlivněny
volbou diskontní sazby a délkou hodnocení.
Při hodnocení lze použít tyto ukazatele:
•

doba návratnosti (d),

•

benefit/cost ratio (B/C ratio),

•

čistá současná hodnota (NPV),

•

vnitřní míra výnosnosti (IRR),

•

index čisté současné hodnoty (NPV/I).
Poslední tři zmiňované ukazatele jsou dynamické, doba návratnosti a benefit/cost ratio

může být ukazatelem statistickým i dynamickým, záleží na kalkulaci.

2.7.1

Doba návratnosti
,,Doba návratnosti vyjadřuje časový úsek, kdy se součet čistých výnosů projektu

vyrovná investičním nákladům."[10] Doba návratnosti je tedy vyjádřena v letech, které jsou
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nezbytné na pokrytí investice. Měla by být kratší než doba hodnocení, protože delší doba
návratnosti než doba hodnocení znamená nenávratnost investičních prostředků.

2.7.2

Benefit/cost ratio
Tento ukazatel zachycuje poměr výnosů a nákladů. ,,Za základní typ ukazatele lze

uvažovat kritérium návratnosti investované monetární jednotky, které vyjadřují podíl čistých
výnosů projektu a investičních nákladů."[10] Výsledek by měl být větší nebo roven 1, platí zde
pravidlo, že čím vyšší je ukazatel, tím lepší je návratnost vložených prostředků.

2.7.3

Čistá současná hodnota (NPV)
,,Čistá současná hodnota představuje čistý diskontovaný výnos projektu za sledované

období."[10] Čistou současnou hodnotou se hodnotí efektivnost celé investice. Je-li vypočtená
hodnota vyšší než 0, projekt je přijatelný, v opačném případě je projekt nepřijatelný. Čistá
současná hodnota rovná 0 je považována za hraniční hodnotu. Hodnota je závislá na zvolené
diskontní sazbě, což znamená částečné omezení vypovídací schopnosti.
Pro

výpočet
n

PVCF (t ) = ∑
t =1

čisté

současné

hodnoty

použijeme

pomocný

vzorec

CF (t )
, kde PVCF je současná hodnota všech hotovostních toků plynoucí z
(1 + r ) t

projektu v letech 1 až n, r je diskontní míra, t časové období, n je očekávaná životnost
projektu a CF je hotovostní tok. Čistá současná hodnota je rovna rozdílu současné hodnoty
všech hotovostních toků a nákladů na investici (IN). Tedy NPV=PVCF – IN.

2.7.4

Vnitřní míra výnosnosti
,,Vnitřní míra výnosnosti je taková úroková míra, při které současná hodnota

peněžních příjmů z investice se rovná kapitálovým výdajům."[10] IRR se vypočítá jako podíl
PVCF a investičních nákladů a její hodnota se porovnává s diskontní sazbou, je-li vnitřní míra
výnosnosti vyšší než diskontní sazba, projekt je přijatelný.

2.7.5

Index čisté současné hodnoty
Tímto indexem je vyjádřena čistá současná hodnota projektu vzhledem k velikosti

vynaložených investičních prostředků.
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2.8 Analýza rizik
Riziko bereme jako možnost, že s určitou pravděpodobností dojde k události, jež se
liší od předpokládaného stavu či vývoje. Riziko by ale nemělo být směšováno, respektive
redukováno na pouhou pravděpodobnost, protože zahrnuje jak samotnou pravděpodobnost,
tak kvantitativní rozsah dané události. Analýza rizik je obvykle chápána jako proces
definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopadu na aktiva, tedy stanovení
rizik a jejich závažnosti. Analýza rizik zpravidla zahrnuje :
•

identifikaci aktiv – vymezení posuzovaného subjektu a popis aktiv, které
vlastní,

•

stanovení hodnoty aktiv – určení hodnoty aktiv a jejich význam pro subjekt,
ohodnocení možného dopadu jejich ztráty, změny či poškození na existenci či
chování subjektu,

•

identifikaci hrozeb a slabin – určení druhů událostí a akcí, které mohou
ovlivnit negativně hodnotu aktiv, určení slabých míst subjektu, které mohou
umožnit působení hrozeb,

•

stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti – určení pravděpodobnosti
výskytu hrozby a míry zranitelnosti subjektu vůči dané hrozbě.

Kvalitní řešení jakéhokoliv problému v jakékoliv oblasti je vždy postaveno na kvalitní
analýze rizik, která je základním vstupem pro řízení rizik.

2.9 Analýza citlivosti
Analýza citlivosti se zaměřuje na prozkoumání pravděpodobnosti, že projekt dosáhne
uspokojivých výsledků (ve smyslu IRR nebo NPV), a také variability výsledků v porovnání s
nejlepším dříve učiněným odhadem. Jako obecné kritérium analýzy citlivosti je doporučováno
zvážit ty parametry, u nichž odchylka (kladná nebo záporná) o 1 % vyvolá u IRR odpovídající
odchylku o jeden procentní bod nebo 5 % u základní hodnoty NPV.[10]
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3 Náklady a výnosy Olympijských her v Praze
3.1 Historie financování OH
Zdroje k pokrytí nákladů na olympiádu hledá každé pořadatelské město podle jiného
klíče. Většinou na pokrytí provozních nákladů postačí příjmy získané z níže uvedených zdrojů
(prodej vstupenek, licencí, televizních práv, mincí a známek, od sponzorů) a zčásti tyto příjmy
pokryjí i některé investice na výstavbu. Chybějící finance pak obvykle dodává buď soukromý
sektor (v rámci domácího sponzoringu) nebo státní sektor ve formě dotací.
První hry bez státního příspěvku se konaly v roce 1984 v Los Angeles, které se
paradoxně do dějin zapsaly jako první ziskové od roku 1932 (223 milionů dolarů). Základem
komerčního úspěchu her v Los Angeles bylo omezení výdajů, většina sportů se totiž konala na
již existujících stadionech a organizátorům se také podařilo získat štědré sponzory.
Příkladem OH financovaných z velké části ze soukromých prostředků byla Atlanta 1996, kde
podíl těchto prostředků dosáhl 85% (zisk činil asi 10 milionů USD). Hry v Sydney 2000 byly
financovány přibližně sedmdesáti procenty ze soukromých zdrojů. Na hrách v Barceloně
1992, které vykázaly zisk pět milionů dolarů a položily základ k silnému hospodářskému
rozvoji města, se soukromý sektor podílel 62%. V Soulu 1988 byl podíl soukromých a
státních prostředků vyrovnaný a zisk této olympiády byl podle odhadů 300 milionů dolarů.
Největší ekonomickou katastrofou zřejmě byla olympiáda v Montrealu v roce 1976, která
takřka přivedla město k bankrotu. Miliardové dluhy také zbyly pořadatelům her v Aténách v
roce 2004, které byly s deseti miliardami dolarů nejnákladnější olympiádou v historii.
Organizátoři her však počítají také s tím, že se jim vložené prostředky vrátí v budoucích
letech. V některých zemích olympiáda přispěla k růstu HDP. [34]

3.2 Náklady
Za náklad her lze považovat pouze takový náklad, který je výhradně vyvolán pořádáním
OH. Ne vždy lze však hranici mezi těmito a ostatními náklady jednoznačně určit, neboť celá

řada nákladů, která je součástí rozvoje města, regionu nebo země, zároveň slouží potřebám
OH. To lze ukázat na příkladu her v Aténách, které pro OH využily nově postavené letiště s
modernizovaným a vysoce kapacitním spojením do města, nový silniční okruh a modernizaci
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své městské dopravní sítě. Tyto finanční náklady se v řadě článků shrnujících OH v Aténách
objevují, přestože jejich potřeba byla pro město, bez ohledu na OH, zcela nezpochybnitelná.
Náklady na LOH v Praze podle PwC jsou počítány v dnešních cenách (příp.
diskontované), zahrnují náklady výstavby, vše je ve vyšší než průměrné kvalitě i standardu, u
sportovišť byla ověřena plocha i dopravní obslužnost a předpokládají se jisté komplikace v
rámci standardních stavebních prací.

Definujme nákladové okruhy :

 Přímé náklady související s uspořádáním OH.
 Náklady na rozvoj infrastruktury, které vzniknou výhradně v souvislosti s
uspořádáním OH, tedy náklady na rozvoj města Prahy, regionu a ČR, které
nejsou v žádných rozvojových záměrech, plánovaných bez vlivu olympiády
(náklady Y).

 Náklady na urychlení plánovaného rozvoje, který je sice v původních plánech
obsažen, ale s ohledem na pořádání olympiády je zapotřebí tyto rozvojové
záměry uskutečnit dříve (náklady X)

 Náklady infrastruktury, které by byly realizovány ve stejném časovém
horizontu a se stejnými vlastnostmi i v případě neuspořádání olympijských
her(při zachování status quo). Jednoduše řečeno - plánovaný rozvoj
infrastruktury.

 Náklady kandidatury
Obrázek 5 : Náklady na infrastrukturu

Zdroj : PwC
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Tabulka 2 : Náklady
Kategorie nákladu

Celkové
Náklady vynaložené před
náklady
kandidaturou
(milion
vyvolané OH Kč)
(milion Kč)
Org.investiční
provozní

Sportovní areály
stadióny, ost. náklady - v 21759
rámci Prahy
stadióny - mimo Prahu
tréninkové
plochy
–
v rámci Prahy
sportovní haly výstaviště
Letňany
Mimosportovní areály
olympijská vesnice
mediální
vesnice
MPC/IBC
Další výdaje
Příprava
kandidátské
nabídky
Ostatní provozní výdaje
OH
Výdaje na paralympiádu
bezpečnost
Infrastrukturální výdaje
technologie, internet, ISIT
doprava-v rámci Prahy
letiště
železnice - v rámci Prahy
železnice - mimo Prahu
silnice - mimo Prahu
(včetně PO)
inženýrské sítě - v rámci
Prahy
hotely
Dopad DPH na výstavbu
investic
financovaných
HMP

Náklady vynaložené po
kandidatuře (milion Kč)

Org.provozní

investiční

0

14039

5476

2244

4016
4974

0
0

0
0

4016
225

0
4749

14355

0

4507

3089

6760

13409
18937

0
0

0
5491

2296
5102

11113
8343

510

510

0

0

0

14670

0

0

14670

0

1020
21041

0
0

0
0

1020
21041

0
0

8929
2871
0
2100
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

8929
2871
0
2100
0
0

0
0
0
0
0
0

520

0

0

520

0

0
3470

0
0

0
0

0
3470

0
0

510

24037

74826

33209

Celkem pro OH v roce 132582
2020
3293
• Urychlení
výstavby D3

3293

Zdroj : PricewaterhouseCoopers

3.2.1

Přímé náklady související s pořádáním OH
Jedná se o náklady organizační a provozní, například náklady na zaměstnance,

pojištění, telekomunikační a administrativní náklady, náklady na technologie, ceremoniály,
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zdravotnické služby, stravování, propagaci a reklamu atd. Především jsou myšleny náklady na
výstavbu nových sportovišť, úpravu stávajících sportovišť podle požadavků Mezinárodního
olympijského výboru. Dále sem pak spadají náklady na uvedení sportovních zařízení do
původního stavu po skončení Olympijských her a na demolici dočasných sportovišť, které
byly postaveny pouze pro potřeby OH. Tyto náklady by měly být placeny z rozpočtu
pražského organizačního výboru.
Nyní konkretizujeme některé náklady spadající to této kategorie a podle odhadů studie
PwC vyčíslíme jednotlivé části nákladů, z tabulky z přílohy 1 doplníme některé skupiny
grafem ukazujícím vývoj těchto nákladů v čase. Tato tabulka obsahuje celkové náklady, dále
hodnoty nákladů jednotlivých kategorií, ke každé jsou vypočítaná procenta z celkových
nákladů. U OH v Londýně i v Praze se jedná o odhadovaná čísla.

3.2.1.1 Organizační a provozní náklady akcí před olympiádou
Do první sub-kategorie patří náklady na uspořádání akcí před olympiádou, jejichž
cílem je testování sportovišť. Dále pak náklady vynaložené na koordinaci mezi organizačním
výborem, MOV a NOV po výběru pořadatelského města, jejich schůzky, tvorba zpráv a
prezentací. Výdaje jsou odhadnuty na 865 milionů Kč.

3.2.1.2 Pracovní síly
Zahrnují osobní náklady na zaměstnance organizačního výboru, náklady na
dobrovolníky (během konání OH i před ním), na poradce, na dodavatele stravovacích a
úklidových činností atd. Je nutné stanovit počet osob v každé kategorii, vývoj počtu osob
v čase, výši platu a dalších nákladů.
Na základě odhadovaného počtu zaměstnanců POCOG a jejich průměrných mzdách
jsme vyčíslili náklady na pracovní síly. Počet zaměstnanců v trvalém pracovním poměru se
v době pěti let před začátkem konání her předpokládá na 75 a toto číslo se bude pravidelně
zvyšovat až do termínu OH na odhadovaných 2250 lidí (započítali jsme i pracovníky
organizačního výboru paralympiských her). Platy zaměstnanců se pohybují mezi 20 000 –
160 000 Kč za měsíc podle jejich pozice v POCOG. Mzdy odráží srovnatelné údaje minulých
olympiád s přihlédnutím k nižším průměrným mzdám v ČR. Dále nás zajímají náklady na
dočasné zaměstnance, jejich počet byl odhadnut na 10 000 pracujících po dobu dvou měsíců.
Jedná se především o pracovní síly na zajištění soutěží, bezpečnosti, ubytování, stravu,
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úklidových prací, tréninkových aktivit a dalších činností. Jejich platové rozpětí se pohybuje
mezi 20 000 až 40 000 Kč měsíčně. Náklady na zaměstnance jsou navýšeny o 35% na pokrytí
nákladů za zdravotní a sociální pojištění.
Žádné olympijské hry by se neobešly bez obětavé práce mnoha tisíc dobrovolníků,
kteří pracují bez nároku na finanční odměnu, jsou obrovskou úsporou rozpočtu OH. Jejich
nasazení a množství ilustruje zápal a zájem občanů pořadatelské země o olympiádu. Ostatní
náklady na dobrovolníky a poradce byly odhadnuty na 12 milionů USD.

3.2.1.3 Technologie
Z důvodů čím dál tím vyšších nároků na technologické vybavení náklady s každou
olympiádou stoupají. Tato podkategorie obsahuje náklady na zařízení a technologické
vybavení všech olympijských vesnic, jako jsou: Internet, informační systém, přenos her a
technologická obsluha. Nákladovými položkami informačních systémů typicky bývají

časomíry a tabule skóre, výsledkové systémy v rámci areálů, systém řízení OH,
administrativní systémy (finance, lidské zdroje, logistika, projektový management, atd.),
systémová integrace, hardwarové a softwarové komponenty, tiskárny a faxy. Telekomunikace
mezi nákladové položky zahrnuje svoji infrastrukturu, síť pevných linek, mobilní komunikaci,
rádio-frekvenční

komunikaci,

kabelové

systémy,

nahrávací

zařízení,

fotolaby

a

videoobrazovky. Co se týká nákladů na Internet, sem spadá tvorba webových stránek OH a
péče o ně během her. Celková odhadovaná výše nákladů na technologie je vyčíslena na 8 648
milionů Kč.
Graf 1 : Náklady na technologie
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Zdroj : vlastní zpracování na základě údajů v Příloze 1
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Náklady na technologie a telekomunikace společně s technologickým rozvojem
postupně rostou. Respektive poměr výdajů za technologie a celkových nákladů. Do této
kategorie totiž spadají stále nové a nové produkty, například Internet. V dnešní době počítačů
se neumíme představit situaci, že by se sportovní výsledky neobjevovaly na stránkách
v komentovaném online přenosu (což vyžaduje nároky na rychlost sítí, softwarové vybavení a
hlavně kompetentní pracovní sílu), natož pak výsledky hned po skončení disciplíny. Jsou
vyvíjeny čím dál účinnější, výkonnější a rychlejší systémy a softwary, ať již uvažujeme
prodej lístků (on-line) nebo i možnost dostat textovou zprávu na mobil s výsledky
jednotlivých sportů.
OH v Atlantě bylo procento nákladů na technologie v porovnáním s celkovými
náklady nejvyšší v historii (17%, viz příloha 1), což jenom podtrhuje vedoucí úlohu
Spojených států v moderních technologiích a konání této akce zároveň poskytlo unikátní
příležitost si nové technologie vyzkoušet, využít a hlavně ukázat potenciálním zájemcům a
poté je prodat. Následující pořadatelská města čerpala z vyzkoušených modelů OH 1996, což
jim výrazně snížilo náklady na vývoj, zejména pak Atény a v odhadech Londýn.
Žádný stát snad vyjma USA není schopen a vlastně ani nemá kapacity přenášet
veškerý program OH, a proto se s úspěchem využívá kooperace jednotlivých televizních
společností, které zaštiťují jednotlivé sportovní akce.

3.2.1.4 Ceremoniály a ostatní doprovodné programy
Zahajovací a závěrečný ceremoniál jsou výkladní skříní kulturního a uměleckého
dědictví pořadatelské země, zejména však její propagací. Tématicky se nejčastěji čerpá
z historie a mytologie regionu. Původním účelem těchto ceremoniálů byl nástup všech
sportovců, demonstrace jednoty olympijského ducha, míru. To však bylo důsledkem
všeprostupujícího entertainmentu vytlačeno takřka na okraj megalomanskými divadelními
představeními čítajícími desítky tisíc herců a aktérů. Zdá se, že dnešní úlohou zejména
zahajovacích ceremoniálů je maximálně ohromit a vyrazit dech novými prvky, technologiemi
atd. Zajímavostí zůstává, že při zahajovacích ceremoniálech nejsou příliš využívány světové
celebrity a ikony showbusinessu. Domnívám se, že je to z důvodu velikostí stadionů a
nutností roztáhnout program do nabízeného prostoru.
Nezřídka jsme v historii

byli

svědky zneužití ceremoniálů

k ideologickým

propagandám (Berlín 1936) a politických soubojů (Moskva 1980 a Los Angeles 1984). I
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v roce 2008 jsme zaznamenali pokusy o bojkot her v Pekingu, především v kontextu na stále
probíhající okupaci Tibetu a porušování lidských práv v Číně.

Bohatý doprovodný program navozuje „herní“ atmosféru a napomáhá rozvoji
cestovního ruchu. Do této kategorie spadají dále náklady na vyhlašování vítězů a předávání
medailí, na kulturní programy a ostatní doprovodné akce, náklady spojené s olympijskou
pochodní, s vítáním účastnických týmů. Náklady na ceremoniály a kulturní akce i pro
paralympijské hry jsou odhadnuty na 2 594 milionů Kč.

Graf 2 : Náklady na ceremoniály
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Zdroj : vlastní zpracování na základě údajů v Příloze 1
Počet a velikost ceremoniálů a slavností jsou ve své podstatě dané, a to určuje i úroveň
nákladů. Výraznější rozdíly v nákladech tak budou pouze na specifické kulturní a doprovodné
akce, rozhodnutí o jejich počtu a velikosti závisí pouze na pořadatelské zemi. Na OH v Soulu
v roce 1988 činily náklady na ceremoniály a slavnostní a kulturní akce 114 milionů dolarů,
v Barceloně (1992) to bylo 126 milionů USD, v Atlantě a v Sydney kolem 105 mil. USD. Na
LOH v Aténách tyto náklady dosáhly historicky nejvyšší úrovně, a sice 185 milionů dolarů,
ale při pohledu na graf vidíme, že v porovnání s celkovými výdaji jsou to pouhých 1,2
procenta. Naopak na loňské olympiádě v Pekingu jsme měli možnost vidět bechderoucí
zahajovací ceremoniál s obrovským dlouhotrvajícím ohňostrojem, kde bylo vypáleno přes
20 000 raket, a tato velkolepá show stála přes 100 milionů dolarů, přičemž celkové náklady na
ceremoniály v Číně dosáhly výšky 122 milionů dolarů. Olympijský rozpočet OH v Číně byl
ale tak veliký, že v něm tato položka nákladů zabírá pouhých 0,3%.

- 30 -

Praha, co se zahajovacího či závěrečného ceremoniálu týče, nebude mít možnost
konkurovat ani Pekingu, ani Sydney z ekonomických a personálních důvodů, navíc i kvůli
zamýšlené velikosti stadionu. Dále pak i celkovým plánovaným duchem olympiády, která by
měla být spíše komornějšího rázu. Proto bude Praha muset vsadit na výraznou a nosnou
myšlenku, která bude jednoduše zpracovatelná a se kterou bude moci dále pracovat a rozvíjet
ji po celou dobu konání OH.
3.2.1.5 Provozní náklady
Jsou to náklady spojené s provozem a pronájmem stávajících areálů, jejich úprava pro
potřeby OH, výstavba nových sportovišť. Z hlediska provozních nákladů příručka MOV pro
rok 2012 rozlišuje skupiny : sportoviště, olympijské vesničky (včetně ubytování médií,
rozhodčích, delegátů) a MPC/IBC (hlavní tiskové středisko/mezinárodní vysílací středisko).
Pro všechny skupiny je nutné počítat s náklady dočasných staveb (a jejich vybavení), náklady
energií včetně odhadu spotřeby, náklady logistiky areálů, čištění a odvoz odpadu. Dále pak
náklady na management toku diváků, kontrolní stanoviště, kontrolu vstupenek, ztráty a
nálezy, informační centra, náklady spojené s řízením časování soutěží, včetně nákladů na
hlavní řídící centrum, komunikační centrum areálů a rozhodovací centra podle jednotlivých

činností. Pro olympijskou vesnici je dále nutné vzít v potaz náklady na zřízení vstupní haly,
zařízení a její provoz, zřízení prostor určených pro zábavu a odpočinek sportovců a
doprovodu a samozřejmě také provozní náklady těchto vesnic. Celková výše odhadovaných
provozních nákladů sahá do výšky 5 516 milionů Kč (287 milionů USD).
Graf 3 : Provozní náklady v milionech USD

20
04

Pe
k

th
én
y

20
00
A

y

19
96

Sy
dn
e

tla
nt
a
A

in
g
20
Lo
08
nd
ýn
20
12
Pr
*
ah
a2
01
6*

Ba

rc
el
on
a

19
92

miliony USD

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

* odhad

Zdroj : vlastní zpracování na základě údajů v Příloze 1
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MOV vyžaduje po pořadatelských městech studie o následném využití sportovišť,
areálů a ostatního zázemí zbudovaných v souvislosti konání OH. Důraz je kladen na
smysluplné budování nových sportovišť s dobrou dopravní obslužností, a hlavně s následnou
využitelností nebo s možností přebudování areálu na občany užívaná sportoviště, ať již
k rekreačnímu či vrcholovému sportu.
V Praze

se

předpokládá

s následným

využitím

olympijské

vesnice

jako

vysokoškolských kolejí nebo univerzitního kampusu s dobrou dostupností MHD do centra a
blízkým olympijským sportovním areálem.

3.2.1.6 Zdravotnické služby
Do tohoto sektoru řadíme zdravotnické služby pro sportovce a diváky na sportovištích,
zřízení polikliniky v olympijské vesnici, poskytnutí zdravotního připojištění olympijské
rodině a oficiálním účastníkům, dopingové kontroly a náklady na přepravu zraněných
účastníků do poskytnutých prostor v nemocnicích. Výše odhadovaných nákladů je vyčíslena
na 520 milionů Kč.
Graf 4 : Vývoj nákladů za zdravotnické služby
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Zdroj : vlastní zpracování na základě údajů v Příloze 1
Dnešní dobou jsme svědky revolučních změn na poli kontroly dopingu i dopingu
samotného. Ačkoli se v Pekingu předpokládal vysoký záchyt dopingových hříšníků,
laboratoře však odhalily pouze zlomek odhadovaného procenta. S odstupem času a využitím
nových technologií na přezkoumávání B-vzorku se ukazuje, že původní odhady byly správné,
a zpětně se usvědčují sportovci se zakázanými látkami v těle. Dá se tedy předpokládat, že
k podobným postupům by došlo i u nás, a proto lze s určitostí říci, že kapitola nákladů na
zdravotnictví, respektive nákladů na dopingové kontroly, ještě poroste.
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Trendem dopingu by mohla být úprava genomu sportovce (např. implikovat si gen
„rychlejších svalů“), což by bylo dnes zatím ještě neodhalitelné.

3.2.1.7 Stravování
Náklady na stravování olympijské rodiny jsou složeny z pronájmu restaurací a dalších
stravovacích zařízení, jejich vybavení, stravování sportovců, oficiálního doprovodu a
technického personálu, pohoštění pro VIP návštěvy a stravování pro zaměstnance POCOG
včetně dobrovolníků. Sportovcům musí být zajištěn volný a nepřetržitý přístup k širokému
výběru jídel nutričně vyvážených. Na základě zkušeností z předchozích olympiád je nutné
počítat v olympijské vesnici s výdejem až 50 000 jídel denně. Odhadovaná výše nákladů na
stravu je spočítána na 1 345 milionů Kč.

Graf 5 : Náklady na stravování
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Zdroj : vlastní zpracování na základě údajů v Příloze 1
3.2.1.8 Doprava
První velkou položkou ve financování dopravy je fakt, POCOG je povinnen proplatit
cestovní náklady sportovců a jejich doprovodu do pořadatelského města. Při stanovení všech
dalších nákladů je důležitá velikost olympijské rodiny, délka pobytu a umístění a vzdálenost
olympijských vesnic a hotelů od sportovišť včetně tréninkových. Během olympiád v Atlantě,
Sydney a Aténách měli návštěvníci s platnou vstupenkou možnost využít bezplatně
hromadnou dopravu. Předpokládané náklady činí 2 316 milionů Kč.
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Graf 6 : Náklady na dopravu
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Zdroj : vlastní zpracování na základě údajů v Příloze 1
Hlavní atletické sportoviště a olympijský stadion v Praze by měly být vybudovány
v blízkosti olympijské vesnice tak, aby byly pro sportovce snadno dostupné.

3.2.1.9 Bezpečnost
Olympijské hry jsou jednou z nejsledovanějších událostí celého světa a i když je jejich
konání nepsaně spojeno s mírem, hrozí nebezpečí teroristických útoků (viz Mnichov 1972).
Výdaje na bezpečnost proto patří k velice vysokým. Dobrý bezpečnostní koncept se pozná
podle své neviditelnosti. Je důležité učinit co nejvíce bezpečnostních opatření tak, aby si jich
olympijská rodina i návštěvníci co nejméně všimli, ale zároveň aby se cítili bezpečně a aby
nebyla narušena atmosféra her.
Náklady na bezpečnost se výrazně zvedly po útoku na Světové obchodní centrum v
USA 11. září 2001, jak je možné vidět v grafu. Poté si však lidé na „neustálé nebezpečí“ a
hrozby teroristických útoků zvykli a tyto náklady padaly dolů.
Náklady této kapitoly výrazně zjednodušuje a pravděpodobně i zlevňuje spolupráce
v rámci NATO, kdy například českou protichemickou jednotku využili pořadatelé OH
v Athénách k nepřetržitému monitoringu vody a ovzduší.
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Graf 7 : Náklady na bezpečnost
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Zdroj : vlastní zpracování na základě údajů v Příloze 1
Jedná se o náklady spojené se zajištěním bezpečnosti olympijské rodiny, návštěvníků a
obyvatel hostitelského města na sportovištích, v olympijské vesnici a mediální vesnici,
v hotelích, v ostatních areálech a při přepravě mezi jednotlivými místy. Celková odhadovaná
výše nákladů na bezpečnost je 1 922 milionů Kč, kde však nejsou započítány výdaje na
pořízení centrálního monitorovacího systému, na fungování policejních, armádních a
speciálních složek, ani náklady na pronájem speciálních systémů (např. protiletadlové
obrany).

3.2.1.10 Reklama a propagace
Tato skupina nákladů obsahuje

inzerci a reklamu v domácích a mezinárodních

médiích, vydávání brožur pro jednotlivé sportovní akce, program výzdoby hostitelského
města, marketingové a prodejní náklady, zajištění sponzorských smluv a dodávek, prodej
licencí, prodej vstupenek včetně systému předprodeje a prodeje, komunikaci a vztahy s médii.

Částka vynaložená na propagaci závisí na tom, jak intenzivně chce pořadatelské město
inzerovat v domácích i zahraničních médiích. Tento náklad obvykle činí 4-8% celkových
příjmů OCOG. Organizační výbor olympijských her se v rámci smlouvy s MOV zavazuje
aplikovat tzv. „čistou politiku“, což znamená pronájem klíčových reklamních ploch v celém
městě, které mohou být během konání akce pronajaty pouze oficiálním sponzorům. Výše
nákladů na propagaci a reklamu je odhadována na 1 922 milionů Kč.
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Graf 8 : Náklady na reklamu a propagaci
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Zdroj : vlastní zpracování na základě údajů v Příloze 1

3.2.1.11 Administrativní náklady
Jsou to náklady spojené s účinným řízením a koordinací hlavních činností OCOG.
Jedná se hlavně o vrcholový management a jeho kancelář, režijní náklady (pronájem budovy
OCOG, kancelářské vybavení, telefonní a kurýrní služby), finanční oddělení OCOG, risk
management (řízení rizik, náklady na pojištění a provozní bezpečnost zaměstnanců), právní
služby, najímání zaměstnanců a dobrovolníků (zajištění oblečení), plánování, životní
prostředí, jazyková sekce, logistika, ubytování (smlouvy s hotely, rezervace), akreditace,
poolympijské vyrovnání a vztahy s vládou a koordinace. Odhad výdajů je stanoven na 4 324
milionů Kč.
Graf 9 : Administrativní náklady
4
3,5
3

%

2,5
2
1,5
1
0,5
0
Sydney 2000

Athény 2004

Peking 2008

Londýn 2012*

Praha 2020*

Zdroj : vlastní zpracování na základě údajů v Příloze 1
Náklady na tuto kapitolu OH v Pekingu byly oproti jiným olympiádám nízké,
pravděpodobným důvodem může být politické a administrativní uspořádání Číny.
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3.2.1.12 Paralympiáda
Nedílnou součástí pořádání OH je i organizace paralympiády, která se koná několik
dní po ukončení Olympijských her. Samotný provoz paralympijských her nebývá výdělečný
z důvodu nižšího zájmu diváků, sponzorů i přímých přenosů televizních společností.
Tyto náklady činí 384 milionů Kč, což jsou prakticky jen výdaje na úpravu sportovišť
a olympijských vesnic, přičemž se předpokládá, že přístup na všechna nová sportoviště je
bezbariérový.

3.2.1.13 Pojištění
Nejdražším pojištěním pro olympiádu je pojištění proti jejímu zrušení a to proto, že
má pořádající stát dlouho před konáním OH nasmlouváno hodně kontraktů, prodaná televizní
práva, apod. Důvody pro zvyšování nákladů na pojištění jsou :
•

Akumulované nebezpečí – hrozba teroristických útoků,

•

Kriminalita

•

Gigantismus – zvětšováním olympijské rodiny hrozí víc úrazů sportovců, smrti na
stadionech, atp.

•

Smlouvy – nárůst počtu smluvních partnerů, sponzorů, televizních práv.

3.2.1.14 Ostatní náklady
Do této kategorie zahrnujeme ostatní provozní náklady a určitou rezervu (45 milionů
USD) pro neočekávané události. Výše odhadovaných nákladů je vyčíslena na 2 918 milionů
Kč.

3.2.2

Přímé náklady na rozvoj infrastruktury
Do této kategorie řadíme náklady investiční povahy na výstavbu infrastrukturních

zařízení, u kterých se počítá s jejich dalším využíváním. Jsou to náklady na zbudování
olympijské a mediální vesnice, nových sportovišť a areálů, které by bez konání OH nevznikly
a u kterých musí být přesně určen cíl jejich dalšího použití. Stejně tak vznik nových
dopravních spojů a tras, které jsou vyvolány pouze potřebami OH. Tento druh nákladů
nespadá do rozpočtu pražského organizačního výboru, budou v rozpočtu pořadatelského
města, respektive země.
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Tabulka 3 : Nepřímé náklady
Druh nákladů
Sportoviště v Praze
Sportoviště mimo Prahu
Doprava v rámci Prahy
Letiště
Stavby a opravy železnic v Praze
Stavby a opravy železnic mimo Prahu
Nové dálnice a rychlostní silnice mimo Prahu
Inženýrské sítě v hlavním městě
Hotely
Celkem

Náklady v mld. Kč
1,482
1,852
84,802
5,882
34,490
100,000
223,409
15,720
20,000
487,637

Zdroj : http://sport.idnes.cz

3.2.3

Náklady na urychlení plánovaného rozvoje
Pořádání OH nabízí možnost urychlení plánovaného rozvoje, který je nutný pro

úspěšnou kandidaturu. Jsou to tzv. náklady příležitosti vázaných zdrojů na dříve uskutečněný
rozvoj, reprezentovaný dlouhodobým výnosem státních obligací.
V této sekci ČR nejspíše počítá s dostavbou pražského okruhu, propojení dálničních a
železničních sítí i na mezinárodní úrovni, hlavně s Rakouskem a Německem.

3.2.4

Plánované náklady infrastruktury
Jsou to náklady investiční povahy na výstavbu infrastruktury, které sice nejsou

vyvolány potřebami LOH, neboť jsou v plánech rozvoje a každém případě by se uskutečnily i
bez pořádání her, ale jejich dobudování je předpokladem kvalitní a úspěšné kandidatury.
Spadá sem úprava T-Mobile arény v Praze, výstavba nových fotbalových stadionů v Brně a
v Ostravě.

3.2.4.1 Doprava
Hlavní dopravní investice v Praze reagují především na potřebu dokončení nadřazených
dopravních systémů (městské okruhy, radiály s návazností na tzv. Pražský okruh) s cílem
uvolnit přetížené části města, převážně centrum. Dále je pak plánována výstavba linky metra
D z Hlavního nádraží do Nových Dvorů, vybudování stálých P+R parkovišť, dobudování
tunelu Blanka a výstavba tunelu Muzeum, obnova a modernizace železničních sítí, spojení
letiště s centrem Prahy ať již metrem či rychlodráhou a Hlavního nádraží se severovýchodním
výjezdem z města. Mimo Prahu je situace podobná, plánuje se zlepšení stávajících a výstavba
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nových železničních koridorů s cílem vyrovnat kvalitní charakteristiky páteřní železniční sítě
se západní Evropou, výstavba nové dálnice D3 z Prahy do Českých Budějovic, dokončení
dálnic D8 a D11 a dobudování výjezdu z Prahy na Karlovy Vary.

3.2.4.2 Inženýrské sítě
Jedná se především o síť odpadní, je nutné modernizovat čističku odpadních vod.
Zároveň ale předpokládáme, že Praha má dostatek skládek s moderními systémy zpracování
schopných zpracovat zvýšený objem odpadu vyvolaný olympijskými hrami.
Dále sem spadá i připojení k páteřní síti Internetu, dostatečně rychlé spojení
pravděpodobně optickými kabely.

3.2.4.3 Cestovní ruch
Co se týče Prahy, je to město relativně dostatečně vybavené hotely střední kvality
(***). Vyšší kvalita čím dál tím více využívaná movitější klientelou ať již ze západu či
východu je nedostatečná. Kapacita kvalitnějších restaurací stále nedosahuje průměru
srovnatelných měst vyspělého světa. Ostatní regiony ČR, se kterými se počítá při konání OH,
jsou co se vybavení turistické infrastruktury týče ve velmi špatném stavu, bude tedy nutný
buď časově i hmotně nákladný převoz sportovců z Prahy, nebo výstavba nových kvalitních
hotelů, což pomůže regionům v rozvoji cestovního ruchu (jižní Čechy, nádrž Lipno, jachting).

3.2.4.4 Investice do ochrany životního prostředí
Akce podobné velikosti je vždy velikým zatížením pro životní prostředí, nicméně
v duchu moderních trendů se každá pořadatelská země snaží o jeho maximální zohlednění. Ať
už volbou ekologicky šetrných materiálů a postupů při výstavbách sportovních areálů, či
maximální využití zdejších zdrojů pro potřeby OH.
Investice do ochrany životního prostředí s olympijskými hrami přímo nesouvisí. Jen
v oblasti Letňan, kde má být podle plánu vybudován hlavní olympijský stadion, žije sysel
obecný, jehož bude nutné přemístit.
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3.2.5

Náklady kandidatury
Kandidatura Prahy není jednoznačně přijímána obyvatelstvem a nemá tak

bezvýhradnou podporu lidí, na jakou jsme zvyklí při pořádání podobných akcí v jiných
zemích. To je částečně způsobeno neschopností politických elit nadchnout obyvatelstvo pro
takovou akci i přes vyšší přirozenou skepsi Čechů v pořádání podobných akcí v ČR. Částečně
i pro omezenou kapacitu země, ať již absencí přirozených prostředí vhodných pro některé
disciplíny (jachting) či ekonomickou sílu země a nejistý a dlouhodobý návrat investic.
Někteří ekonomové zpochybňují i Ekonomickou a marketingovou studii PwC zadanou
jako podklad pro pořádání olympiády v Praze pro společnost Praha Olympijská.
MOV považuje vysokou podporu místních obyvatel za jedno z klíčových kritérií pro
hodnocení udělení kandidatury, respektive pořádání OH.
Do této kategorie spadají náklady na přípravu a předložení kandidatury uchazečského
města. Hlavní město Praha společně s ČOV založí specifickou účelovou společnost,
prostřednictvím které bude nabídku připravovat, předkládat a obhajovat. Předpokládaný
rozpočet této organizace je 510 milionů korun. Mezi náklady kandidatury patří : marketingová
komunikace a doprovodné akce, osobní náklady zahrnující náklady na profesionální tým,
který bude připravovat kandidaturu města, provozní a administrativní náklady organizace,
poplatky MOV, náklady na návštěvy expertů z MOV, poradenské služby a studie
proveditelnosti. Je nutné však říct, že tyto náklady budou existovat i v případě, že se město
nestane pořadatelem OH, a budou muset být uhrazeny, (tzv. „utopené náklady“).

3.3 Výnosy
Jedná se o kladné efekty plynoucí z investice, tedy veškeré pozitivní dopady na
zkoumané subjekty. Výnosy z olympijských her můžeme rozdělit na ekonomické – přímé,
nepřímé a neekonomické.
Přímé výnosy jsou bezprostředním ziskem olympiády, zahrnují příjem z marketingových
práv olympiády, příjem ze vstupenek, sponzoringu, olympijskou loterii, olympijský
merchandising (mince, známky, upomínkové předměty).
Mezi nepřímé ekonomické výnosy patří příjem z turistického ruchu (předpokládáme jeho
zvýšení i pro poolympijská léta), turistický rozvoj i jiných regionů než Praha, rozvoj
infrastruktury, propagace ČR, vytváření pracovních míst, příjmy z dopravy, propagace sportu.
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Mezi neekonomické přínosy bychom zařadili rozvoj Olympijské myšlenky, přínos pro
vzdělání obyvatelstva, popularizace sportu, kulturní vyžití doprovodných akcí a zvýšení
sebevědomí národa.

3.3.1

Televizní přenosová práva

Prodej práv na televizní přenosy se během posledních 30 let stal jedním z nejdůležitějších
a nejvýznamnějších zdrojem příjmů Organizačního výboru. Od roku 1988 je prodej TV
přenosových práv plně v kompetenci MOV. V roce 2001 založil MOV společnost OBO
(Olympic broadcasting organisation), která se snaží co nejlevnějšími cestami poskytnout
přenos OH co největší části světa.
Určité procento z takto získaných příjmů předá MOV organizačnímu výboru pro účely
uspořádání her. V roce 1980 si OCOG mohl ponechat 80% příjmů z přenosových práv, během
OH v Sydney v roce 2000 to bylo už jen 60% a Atény si mohly ponechat jen 49%, stejně tak
Peking. Pro LOH v Londýně (2012) chce MOV poskytnout organizačnímu výboru pouze
fixní částku rovnou té z Pekingu, navýšenou o inflaci. Důvodem ukotvení příjmů je
zodpovědnost MOV za zajištění vysílacích práv, a to od ZOH ve Vancouveru v roce 2010.
Odhad příjmů pro POCOG je odhadnut na 15 336 milionů Kč.
Tabulka 4 : příjmy z prodeje vysílacích práv na LOH
Olympijské hry
Miliony USD
1960 Řím
1,2
1964 Tokio
1,6
1968 Mexiko
9,8
1972 Mnichov
17,8
1976 Montreal
34,9
1980 Moskva
88,0
1984 Los Angeles 289,9
1988 Soul
402,6
1992 Barcelona
636,1
1996 Atlanta
898,3
2000 Sydney
1331,6
2004 Athény
1494,0
2008 Peking
1737,0
Zdroj : http://pawlis.com/203/olympiada-a-penize
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3.3.2

„TOP“ – sponzoři

Myslíme sponzorské poplatky velkých mezinárodních společností, které jsou členy
marketingového konceptu „TOP programu“, který poskytuje sponzorská práva na jednotlivé
výrobky nebo služby s celosvětovou působností. „TOP program“ představuje druhý
nejvýznamnější zdroj peněz pro MOV. Do roku 1984 patřily sponzorské aktivity do
kompetence OCOG, po vyhlášení „TOP programu“ prodává sponzorská práva s mezinárodní
platností MOV samostatně a OCOG poskytuje určité procento z celkových příjmů.
Následujících 11 společností se stalo „TOP“ sponzory olympiády v Pekingu : Coca-Cola
(nealkoholické nápoje), Manulife (životní pojištění), Kodak (foto, film), McDonalds (rychlé
občerstvení), Panasonic (TV, video, audio), Samsung (přístroje pro mobilní komunikaci),
Lenovo (výpočetní technika), OMEGA (časoměřičské přístroje), Atos Origin (informatika,
systémové integrace), GE (vybrané produkty v oblasti spotřební elektroniky, dodávek energie,
osvětlení, zařízení zdravotní péče), Visa (kreditní karty). Osm z těchto společností se již
rozhodlo setrvat v „TOP programu“ i pro olympijské hry v Londýně, Coca-Cola, Samsung a
Panasonic podepsali kontrakt dokonce pro OH 2016.
Po vyhlášení „TOP programu“ se průměrná cena sponzorských smluv několikanásobně
zvýšila, do roku 1984 to byly 4 miliony USD, v Atlantě 40 mil. USD, v Sydney 50 mil. USD,
v Athénách dokonce 60 milionů dolarů a v Pekingu 70 milionů. MOV stanovuje podíl, který
OCOG z příjmů „TOP programu“ získá. Londýn počítá s podílem na příjmech 33%. Příjmy z
„TOP“-sponzoringu jsou pro POCOG odhadovány na 6 726 milionů Kč.

3.3.3

Místní sponzoři a oficiální dodavatelé

Jedná se o příjmy z různých marketingových balíčků, jejichž poskytování není součástí
služba produktových kategorií obsažených ve sponzorském programu „TOP“. Marketingová
práva, která lze získat v rámci programu národního partnerství, lze uplatnit jen v rámci dané
země. V závislosti na obsahu balíčku se může daná země prezentovat jako oficiální partner,
sponzor, podporovatel či dodavatel případných OH v Praze. Taková společnost může používat
olympijské logo pořadatelského města na svých výrobcích, v reklamách, během olympiády
může pořádat kulturní akce, její jméno se objeví na oficiálních tiskovinách a propagačních
materiálech. Dle přísného opatření MOV nemají národní partneři právo používat logo
olympijských kruhů bez názvu pořadatelského města a nemohou inzerovat v areálech
olympijských her.
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Pro LOH v Londýně předpokládaný příjem dosahuje výšku jedné miliardy USD.
V případě České republiky je rizikem fakt, že velikost našeho vnitřního trhu je nepoměrně
menší než trh čínský či britský a hrozí tedy menší zájem sponzorů. Důležité bude sestavení
atraktivních a dobře zpeněžitelných marketingových balíčků. Významná část sponzorských
příspěvků bude realizována formou dodávek výrobků a služeb. Odhadovaný příjem od
sponzorů mimo „TOP program“ je 7 302 milionů Kč.

3.3.4

Příjmy z prodeje vstupenek

Do této kategorie třetích nejdůležitějších příjmů (po reklamě a prodeji televizních práv)
započítáváme příjmy z prodeje vstupenek na sportovní akce, zahajovací i závěrečný
ceremoniál a na ostatní doprovodné programy. Výši vstupného určuje pořádající země, ale
MOV si ponechalo výsadu cenu zkontrolovat, jelikož by příliš vysoké vstupné mohlo odradit
domácí obyvatele a pohled na prázdná hlediště není příjemný (jako tomu bylo na MS
v klasickém lyžování v Liberci v roce 2009) a kazí to dobrou pověst olympiády.

Při výpočtu příjmů ze vstupného jsme museli uvažovat následující předpoklady :
•

Kapacita sportovišť – podle hrubých odhadů společnosti Praha Olympijská a po
konzultaci s MOV by mělo být do prodeje pro veřejnost nabídnuto 4,8 milionů
kusů lístků, 1,1 milionů vstupenek je určeno pro Olympijskou rodinu

•

Obsazenost – podle obsazenosti na předchozích olympiádách se odhaduje
průměrně 80-90% počtu prodaných vstupenek, přičemž na zahajovacím i
zakončovacím ceremoniálu se předpokládá 100 % obsazenost, na semifinále a
kvalifikace jen 70%

•

Počet tzv. „sessions“ – jedná se o časově omezený pobyt na sportovní události
v rámci daného sportoviště, dle charakteru sportu a jeho disciplín obvykle 1 až 3
sessions

•

Ceny vstupenek – podle předpokladu se cena lístků v Praze bude pohybovat na
úrovni výši vstupného her v Athénách. Díky dobrému geografickému umístění
Prahy a její snadnější dosažitelnosti se odhaduje vyšší poměr zahraničních
návštěvníků než na OH v Athénách, což ovlivňuje cenu lístku, stejně tak je
zohledněno rozdělení diváckých míst na sportovištích podle atraktivnosti sedadla;
průměrná cena za vstupenku je odhadnuta na 69 USD.
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Na základě výše uvedených předpokladů jsme odhadli příjmy ze vstupného :

Počet vstupenek určených k prodeji ………….4,8 milionů kusů
Počet prodaných lístků ……………………….4,1 milionů kusů
Průměrná cena za vstupenku ……………….69 USD
Plánované příjmy z prodeje lístků ……………285 milionů USD

Celkové výnosy z prodeje lístků na olympijské i paralympijské hry předpokládaně činí
5 999 milionů Kč.

3.3.5

Licenční poplatky
Jsou to poplatky z prodeje výrobků, které nesou logo OH. Máme na mysli například

slunečníky, deštníky, klobouky, kšiltovky, sluneční brýle, ručníky, tašky, hrací karty,
propisovací tužky, sportovní oblečení, mikiny apod. Pro jednu kategorii výrobků může být
vybrána jen jedna distribuční nebo výrobní firma, jelikož není možné, aby dvě konkurenční
společnosti prodávaly svůj výrobek s olympijskými symboly.
Cena výrobků a výše licenčních poplatků závisí na vzájemné dohodě OCOG a partnera.
Příjmy plynou jak ze zboží vyráběného a prodávaného třetí stranou (vázanou licencí), tak
z prodeje výrobků v rámci vlastní sítě prodejen Organizačního výboru. Celková výše
odhadovaných příjmů z licenčních poplatků na prodej zboží má hodnotu 1 922 milionů Kč,
což je posíleno i očekávaným prodejem výrobků přes Internet, čímž se zvýší význam
mezinárodního obchodu s olympijskými předměty.

3.3.6

Olympijské mince a známky
Jedná se o prodej mincí a známek vydaných k příležitosti olympijských her. Mince jsou

vydávány národní bankou pořadatelské země jako jeho zákonné platidlo. Organizační výbor
se může podílet na příjmech z emise tak, že mu národní banka prodá mince za cenu výrobních
nákladů a sám je potom prodá v nominální nebo vyšší hodnotě. Další možností je to, že banka
prodá výboru mince za cenu nominální a výbor je prodává ještě dráž. Nebo OCOG vybere
licenční poplatek od společnosti mince vydávající.
Přestože v posledních letech klesl zájem o mince se sportovní tématikou, existuje ještě
mnoho sběratelů zajímajících se o olympijské hry. Důležité je správně nastavit cenu tak, aby
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se prodalo co nejvíce mincí a zároveň aby nedošlo ke vzniku dodatečné inflace. Dle názoru
odborníků lze mince prodat s 50% přirážkou k nominální hodnotě a již proběhnuté olympijské
hry ukazují, že do oběhu se jich vrátilo minimum.
Stejně tak jako v případě mincí může mít příjem z prodeje známek různé podoby, které
se od výše jmenovaných výrazně neliší. Známky jsou prodávány buď za cenu vyšší, než je
jejich nominální hodnota, nebo jsou prodávány za nominální hodnotu, nebo příjem plyne
z prodeje licenčních poplatků.
V souvislosti s olympiádou je představitelná emise několika milionů známek, o které
mají zájem jak filatelisté, tak sportovní příznivci a nadšenci. Příjem však náleží poště, nikoliv
organizačnímu výboru. V případě OH v Praze je možné, že Česká pošta nabídne část svých
příjmů OCOG jako podporu nebo jako sponzorský příspěvek.
Předpokládaný výnos z olympijských mincí a známek sahá do výše 192 milionů Kč.

3.3.7

Olympijská loterie
Zavedení loterijních programů v souvislosti s olympiádou, které budou probíhat

nejméně 4 roky a jejichž atraktivita bude zajištěna propagací v masových médiích, včetně
případného zapojení sportovců, a řadou atraktivních cen spojených přímo s olympijskými
hrami, například těžko dostupné lístky na zahajovací či závěrečný ceremoniál, vstupenky na
následující zimní olympijské hry, dárkové zboží od „TOP“ sponzorů, atd. Předpokládaný zisk
z této kategorie je 900 milionů Kč.

3.3.8

Ostatní příjmy
Spadají sem dary – peněžité částky poskytnuté třetími stranami bez nároku na

protislužbu, dotace – podpora získaná z městských, regionálních a státních rozpočtů, prodej
majetku a zařízení po skončení OH – převážně se jedná o zařízení sportovišť, vybavení
olympijské vesničky a MPC/IBC a ostatní technologie, a ostatní příjmy, které nelze zařadit do
předešlých kategorií – další pronájem zařízení pronajatých OCOG, uspořádání kulturních
programů, sportovních událostí, testů před hrami, služby účtované médiím, pronájem míst
v MPC a IBC, pronájem ploch retailovým prodejcům v olympijské vesničce a v okolí
sportovišť, atd. Na základě údajů z předešlých olympiád je použit odhad ostatních příjmů ve
výšce 2 409 milionů Kč.
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3.3.9

Příjmy z turistiky
Přínosy z cestovního ruchu nevznikají pouze během samotného průběhu olympijských

her, ale také před olympijskými hrami a po nich, patří mezi nepřímé výstupy OH a je těžké je
odhadnout. Výše tohoto výstupu je závislá na počtu turistů, jejichž návštěva je důležitá
z následujících důvodů :
•

Jejich hojná účast na stadionech a sportovištích vytváří příjemnou atmosféru i pro
diváky doma u obrazovek, což zvyšuje sledovanost a současně tím i přínosy
z prodeje televizních práv

•

Zahraniční turisté jsou z ekonomického hlediska velkým přínosem, ať myslíme
například na naplnění kapacity hotelů, tržeb z prodeje lístků, ze služeb atd.

•

Když se turisté vrátí domů, vypráví rodině a přátelům o hrách, o pořadatelském
městu a o celé zemi. To potom odstartuje po-olympijský turismus.

Abychom spočítali dopad z turismu, potřebujeme znát počet návštěvníků, dobu jejich
pobytu a účel jejich výdajů, protože samozřejmě existují turisté, kteří zavítali do dané země i
za předpokladu, že se zde olympiáda nekoná. Nutné je nezapomenout na počet lidí, kteří
z důvodu olympijských her město opustí. Proto návštěvníky rozdělíme do následujících
kategorií :



A – turisté, kteří by navštívili město i bez konání OH a nebo takoví, kteří
by ho rádi navštívili, ale v jinou dobu



B – turisté, kteří nepřijeli na OH, ale svůj pobyt si kvůli nim prodlouží



C – návštěvníci, kteří přijeli jen za účelem OH



D – rezidenti, kteří město opustí

Ke spočítání celkových příjmů z turistiky potřebujeme kromě výše uvedeného znát
odhady Českého statistického úřadu o vývoji turismu v ČR, podle studie po olympijských
hrách v Aténách odhad nárůstu cestovního ruchu způsobený OH, průměrnou výši útrat turistů,
růst cen a diskontní míru. Společnost PricewaterhouseCoopers učinila odhad výnosů
z turistiky a došla k výsledku 8 mld. (Praha) + 100 mil. (Středočeský kraj) + 1,3 mld. (ostatní
regiony), celkem tedy 9,4 mld. Kč.
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4 Přínosy a efekty
Přínosy olympijských her dělíme kvalifikovatelné a nekvalifikovatelené, dále pak na
přínosy pro Prahu, Českou republiku, Středočeský kraj, ostatní regiony, svazy a ČOV
a soukromé subjekty ČR.

Praha – přínosy :
•

vybudovaná infrastruktura nad rámec běžného rozvoje v hodnotě 31 miliard Kč

•

Vybudovaná sportoviště a výstaviště v celkové hodnotě 32 mld. Kč

•

Přínosy z turistiky v hodnotě cca 8 mld.

•

PR v hodnotě zhruba 2-3 násobku vynaložených prostředků

•

Infrastruktura v rámci běžného rozvoje získává prioritu

•

Dlouhodobý plán a vize rozvoje

•

Sportoviště brzdící odchod rodin do satelitních městeček

•

Výstaviště jako nová dominanta Prahy a potvrzení její atraktivity

•

Rozvoj Strahova a Letňan

•

Nové centrum pro sport a odpočinek na Maninách

•

Zahrnutí do skupiny nejúspěšnějších světových metropolí lákajících investice a
globální firmy

•

Jasná vůdčí pozice mezi městy ve středoevropském regionu

Jediným nákladem pro Prahu je podíl na deficitu financování ve výšce cca 20 mld. Kč.

Česká republika – přínosy :
•

Přilákání skoro 41 miliard Kč zdrojů jako příjmy Organizačního výboru OH

•

Zařazení mezi země schopné pořádat OH se všemi důsledky pro přitažlivost investic a
rozvoj ekonomiky

•

Sport pro generace „počítačových dětí“

•

Celkový makroekonomický dopad ve výši 25 mld. Kč po úhradě všech závazků
(úroků i splátek dluhově financovaného deficitu příjmů a výdajů her)

•

Zvýšení celkového obratu ekonomických subjektů o 50 miliard Kč

•

Celkový daňový dopad ve výši 8 miliard Kč

Nákladem pro ČR je podíl na deficitu financování (37 mld. Kč).

- 47 -

Středočeský kraj – přínosy :
•

Přínosy z turistiky v hodnotě asi 100 milionů Kč

•

Podíl na přírůstku HDP a obratu ekonomických subjektů

•

Zlepšení sportovní infrastruktury v hodnotě nákladů OH ve výši 2,3 miliard Kč.

•

Impuls pro rozvoj turistiky a zviditelnění měst v okolí Prahy

•

Zlepšení dopravní obslužnosti a dopravní infrastruktury

•

Sportovní turistika

Nejdůležitějším nákladem pro Středočeský kraj je podíl na financování OH ve výšce 2,3
mld. Kč

Ostatní regiony – přínosy :
•

Přínosy z turistiky (1,3 mld. Kč)

•

Zlepšení sportovní infrastruktury

•

Dopravní obslužnost (dobudování dálnice D3 a důležitých železničních koridorů)

•

Impuls pro zviditelnění měst v důsledku konání některých soutěží v těchto regionech

Podíl na financování OH v hodnotě 1,4 miliardy Kč je nákladem pro ostatní regiony ČR.

Svazy a ČOV – přínosy :
•

Nová modernizovaná sportoviště

•

Výrazné zviditelnění sportu prostřednictvím OH a posílení jeho pozice

•

Pozitivní dopad na mládež a zvýšení zájmu o sport včetně zájmu sponzorů

Nákladem pro Svazy je podíl na financování budované infrastruktury ve výši 4 miliardy
Kč.

Soukromé subjekty ČR – přínosy :
•

Pozitivní makroekonomický přírůstek HDP – navýšení zisků společností a platů
obyvatel i po splacení deficitu her a úroků z půjček na jeho financování – 25 mld. Kč.

•

Zvýšení celkového obratu ekonomických subjektů o 50 miliard Kč.

•

Rozvoj podnikatelských aktivit, nové příležitosti, možnost nabídky práce

•

Využití infrastruktury vybudované v rámci běžného rozvoje

•

Zisky z investic do infrastruktury a developmentu v rámci olympijských projektů

•

Příležitost plynoucí z potvrzení statutu ČR jako státu schopného organizovat OH
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Podíl na financování OH v podobě sponzoringu a přímých návratných investic v hodnotě
31 miliard Kč je nákladem pro soukromé subjekty.
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5 Závěr
Praha nabízí koncept komorních olympijských her, který vychází z teze jakési opozice
vůči megalomanskému pojetí OH konaných v minulých letech (Atlanta, Sydney, Peking).
Vzhledem k velikosti nejen Prahy, ale celé České republiky a z toho vycházejících
ekonomických možností je to i jediné možné pojetí. I přesto by však Praha měla zvýšit své
ubytovací kapacity, zejména hotely nadstandardní kvality a uspíšit plánovaný rozvoj dopravní
infrastruktury a veřejné dopravy vůbec, což je předpokladem rozvoje cestovního ruchu i
rozvoje města samého.
Základní otázka k pořádání OH, která v médiích nebyla nikdy příliš akcentovaná, je, proč
by Praha měla pořádat LOH a co Čechy vede k pořádání takovéhle události, ačkoli historicky
mají jen malou zkušenost s organizací akcí tohoto měřítka. Vždyť jedinou, byť jen velikostí se
blížící, akcí bylo Mistrovství Evropy v lehké atletice v roce 1978 v Praze.
Motivace jedinců zúčastněných na přípravě případné kandidatury a následně i pro
pořádání OH není zcela zřejmá, náklady i výnosy jsou jen těžko odhadnutelné a kladná
výsledná bilance je zcela nejistá. A nejen tyto důvody vedou k malé podpoře obyvatel, jež je
zásadním aspektem posuzování MOV při volbě pořadatelské země. Důvěra obyvatel ČR pro
konání velkých světových akcí je dlouhodobě nízká z mnoha důvodů. Stavby velkých
sportovních areálů provázejí skoro vždy finanční i časové problémy (viz stavba Sazka arény,
lyžařského areálu ve Vestci), politická reprezentace ani podnikatelská sféra se nesnaží o
transparentnost financování zakázek, odhadované náklady bývají řádově nižší než skutečné. I
další využití takovýchto obřích sportovišť bývá sporné, areály se nezřídka jeví jako
jednoúčelově vybudované. Celkově je národní sebevědomí Čechů nízké, což by na druhou
stranu pořádání olympiády jistě zvedlo.

Studie PwC ukázala pořádání OH v Praze jako ziskové, i po zahrnutí splacení investice
ve výši deficitu mezi přímými příjmy a výdaji spjatými s OH včetně úroků. Výši dopadů na
ekonomiku (v podstatě růst příjmů, platů a zisků ekonomických subjektů v ČR) odhadují na
25 miliard Kč neboli cca 1% HDP. Z hlediska analýzy nákladů a výnosů tedy lze
makroekonomické náklady a výnosy pořádání olympijských her vyjádřit poměrem přibližně
3:4. Tento velmi příznivý výsledek je mj. daný tím, že na rozdíl od jiných projektů státních
nebo kvazi-státních (měst, krajů, sportovních svazů) subjektů jsou olympijské hry schopny
přitáhnout do české ekonomiky masivní dodatečné finanční prostředky ve výši zhruba 40,7
miliardy Kč (příjmy POCOG z mediálních práv, prodeje lístků atp.), které by česká
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ekonomika bez pořádání olympiády nikdy neměla k dispozici, a dále zvýšit objem
turistického ruchu o zhruba 8 miliard Kč.
Pro ekonomiku velikosti ČR je pokus o kandidaturu na pořádání LOH především otázkou
velmi silné podpory ze strany státu, města Prahy a dalších zúčastněných měst a regionů. Z
toho vyplývá i potřeba, aby za proces a řízení tohoto projektu z formálního a ekonomického
hlediska plně zodpovídal veřejný sektor. Bude nutné i potřebné do tohoto uskupení přizvat
výrazné zástupce podnikatelské sféry, nicméně na základě současné znalosti názorů vůdčích
osobností Olympijského hnutí nepovažuji za reálnou možnost, že by byla příprava
kandidatury a případně organizační výbor záležitostí soukromého sdružení tak, jak tomu bylo
v minulosti u některých amerických měst. Vedle dnes v Olympijském hnutí převládající
averzi k olympiádám vedeným soukromými entitami, je třeba si uvědomit, že nabídka
„soukromé“ olympiády z české ekonomiky by nebyla věrohodná[13].
Důležitá je podpora i ze strany veřejnosti, ať už ve fázi kandidatury, příprav i samotného
průběhu OH. Ta je ovšem zatím slabá a nedostačující. Z marketingového hlediska Praha zatím
svoji olympiádu nedokázala „prodat“ ani vlastnímu obyvatelstvu. To může pramenit i
z nízkého kreditu politiků u obyvatel ČR, proto se pražská olympiáda snaží zaštítit tuto
událost známými sportovci současnosti i historie – Jan Železný, Tomáš Dvořák, Věra
Cechlová, Štěpánka Hilgertová, atd.

V odborné obci se však objevují názory zpochybňující analýzu PricewaterhouseCoopers,
kde jsou do výnosů započítávány jakési obecné makroekonomické „pozitivní efekty“, které
olympiáda údajně vygeneruje, aniž by měly podobu účetních výnosů pro organizátora.[23]
Dalším zpochybněním studiem PwC je i současně probíhající ekonomická krize, která by
jistě ovlivnila zejména přínosy z nestátních zdrojů.

Na základě obou studií PwC a po vlastním vyhodnocení získaných informací by byla
škoda považovat myšlenku uspořádání OH v Praze 2020 (resp. 2024) za nereálnou a
pošetilou, neboť nespornými přínosy olympiády by bylo zviditelnění a zvýšení celosvětového
renomé hlavního města i celé země, dlouhodobý růst cestovního ruchu i v po-olympijském
období, nárůst národního sebevědomí apod. Na druhou stranu se ve světle současné
ekonomické krize a nezájmu politických elit nezdá, že by Praha získala byť jen kandidaturu
ve vytyčených termínech, nicméně myšlenka i ambice jsou jistě motivací nejen k
urbanistickému rozvoji Prahy i celé České republiky, ale i k větší připravenosti a ochotě
zhostit se pořádání této akce v budoucnosti.
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Seznam zkratek :
OH
LOH
NOV
MOV
ČOV
HMP
PwC
POCOG
OCOG
MPC
IBC
MS
ME
WTP

olympijské hry
letní olympijské hry
národní olympijský výbor
Mezinárodní olympijský výbor
Český olympijský výbor
hlavní město Praha
PricewaterhouseCoopers, s.r.o.
Pražský organizační výbor olympijských her
Organizační výbor olympijských her
hlavní tiskové středisko
mezinárodní vysílací středisko
Mistrovství světa
Mistrovství Evropy
ochota zaplatit
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Přílohy :
Příloha 1 :
Náklady jednotlivých kategorií v porovnání s celkovými náklady
Název
Celkové náklady
PS %
TECH %
CER
Atlanta 1996
2200
426 24,77 299
17,38 108
Sydney 2000
7000
N/A N/A 392
5,6
105
Athény 2004
15000
188 1,25 459
3,06 185
Peking 2008
40000
N/A N/A N/A
N/A 122
Londýn 2012*
13800
204 1,47 493
3,57 102
Praha 2016/ 2020* 6600
188 2,84 450
6,82 135
Zdroj : vlastní zpracování na základě údajů z [12], [14] a [17]

%
6,3
1,5
1,2
0,3
0,7
2

ZDR
5
1
13
41
22
27

%
0,29
0,01
0,08
0,10
0,16
0,4

STR
29
N/A
77
62
23
70

%
1,7
N/A
0,5
0,2
0,2
1,1

DOP
118
104
143
87
225
120

%
6,9
1,5
1
0,2
1,6
1,8

BEZ
114
111
1300
N/A
N/A
100

%
7
2
9
N/A
N/A
2

REK
136
97
207
73
101
100

%
8
1
1
0
1
2

Legenda :
Všechny kategorie nákladů jsou v milionech USD. Údaje o OH v Londýně i v Praze jsou odhadnuty podle studie PwC[14].
N/A = údaj není dostupný
Jedná se o náklady následujících kategorií, vedle každého sloupce s konkrétními náklady jsou vypočítaná procenta z celkových nákladů.
PS = pracovní síly
TECH = technologie
CER = ceremoniály
ZDR = zdravotnictví
STR = stravování
DOP = doprava
BEZ = bezpečnost
REK = reklama
ADM = administrativa

ADM
279
119
264
130
255
225

%
16
1,7
1,8
0,3
1,8
3,4

Příloha 2 : Základní koncept rozmístění sportovišť

Zdroj : Praha Olympijská, o.p.s.
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Charakteristika tématu, současný stav poznání, případné zvláštní metody zpracování tématu:
Praha kandiduje na pořádání Olympijských her v roce 2020.

Budu se zabývat studií ekonomických dopadů na konání letních Olympijských her v Praze,
zpracuji detailnější analýzu výnosů a nákladů.

V české literatuře jsou zpracovány zatím jen studie o konání Olympijských her v Praze,
existují ale studie zahraničních zemí (Španělsko, Řecko..) dostupné na internetu a další
publikace v angličtině.

Struktura BP:
I. Úvod

II. Analýza nepřímých ekonomických dopadů

III. Ekonomické dopady LOH
III. 1. Analýza výnosů a nákladů
III. 2. Přínosy a efekty

IV. Závěr

- 59 -

Seznam základních pramenů a odborné literatury:
PriceWaterhouseCoopers : „Ekonomická a marketingová studie pořádání letních
Olympijských her v roce 2016 resp. 2020 v hlavním městě Praha“, 2004

Preuss, Holger (2004a), „The Economics of Staging the Olympics : a Comparasion of the
Games 1972 – 2008“ Edward Edgar, London

www.prahaolympijska.cz

Datum zadání:

Červen 2008

Termín odevzdání:

červen 2009

Podpisy konzultanta a studenta:
.

V Praze dne

- 60 -

