Lístky na olympijské hry
Získať lístky na olympijské hry je v posledných rokoch čoraz náročnejšie. Na letných
olympijských hrách v roku 2012 bolo vydaných približne 8,8 milióna vstupeniek,
pričom do samotného predaja sa ich dostalo asi 75 % (zvyšok sa rozdelil medzi
sponzorov a na reprezentačné účely). Priemerná základná cena všetkých lístkov je
45 £. Ich základná cena sa pohybovala v rozmedzí 20 £ až 2012 £. Deti do 16 rokov,
ktoré tvoria 10 % divákov, a osoby staršie ako 60 rokov (tvoriace 5 % divákov) majú
zľavy – miesto lístka za 20 £ platia deti sumu podľa svojho veku a seniori 16 £.
Veková skladba detí je 5 % vo veku od 1 do 5 rokov, 21 % vo veku 6 až 9 rokov,
28 % vo veku 10 – 12 rokov, 20 % vo veku 13 – 14 rokov a 26 % vo veku 15 až
16 rokov, pričom v rámci jednotlivých ročníkov predpokladáme rovnomerné
rozdelenie vekov detí.
a) Určte, aká je základná cena vstupeniek v eurách. Na prepočet použite kurz Európskej centrálnej banky k prvému dňu letných olympijských hier v Londýne 2012.
b) Určte, akú sumu mohli organizátori získať z predaja vstupeniek, ak by sa predávali a aj predali všetky vstupenky.
c) Určte očakávaný výnos z predaja vstupeniek, ak predpokladáme, že sa predali
všetky, ktoré boli určené na predaj.
Riešenie: a) Kurz Európskej centrálnej banky k 27. 7. 2012 je 1 € 0,782 95 £. Cena
vstupenky za 20 £ je potom 20 £ : 0,782 95 £/€  25,54 €. Cena najdrahšej vstupenky
za 2012 £ potom zodpovedá sume 2 012 £ : 0,782 95 £/€  2 569,77 €.
Základná cena vstupeniek je 25,54 € až 2 569,77 €.
b) Celkový počet vstupeniek je 8 800 000 ks, čo pri priemernej cene 45 £ vedie
k potenciálnej tržbe 45  8 800 000 £ 396 000 000 £, čo zodpovedá sume približne
505 779 423,97 € .

c) Do predaja sa dostalo 0,75  8 800 000 6 600 000 kusov vstupeniek. Z nich sa
predalo deťom 10 %, teda 0,1  6 600 000 660 000 kusov. Postupne vypočítame, aké
tržby priniesli jednotlivé vekové skupiny detí.
5 % detí je vo veku od 1 do 5 rokov, teda je ich 0,05  660 000 33 000. Priemerný
vek v tejto skupine je 3 roky, takže za vstupenky spolu zaplatili
33 000  3 £ 99 000 £.
7

21 % detí je vo veku 6 – 9 rokov, teda je ich 0,21  660 000 138 600. Priemerný
vek v tejto skupine je 7,5 roka, takže za vstupenky spolu zaplatili
138 600  7,5 £ 1 039 500 £.
28 % detí je vo veku 10 – 12 rokov, teda je ich 0,28  660 000 184 800. Priemerný
vek v tejto skupine je 11 rokov, takže za vstupenky spolu zaplatili
184 800  11 £ 2 032 800 £.
20 % detí je vo veku 13 až 14 rokov, teda je ich 0,2  660 000 132 000. Priemerný
vek v tejto skupine je 13,5 roka, takže za vstupenky spolu zaplatili
132 000  13,5 £ 1 782 000 £.
26 % detí je vo veku 15 – 16 rokov, teda je ich 0,26  660 000 171 600. Priemerný
vek v tejto skupine je 15,5 roka, takže za vstupenky spolu zaplatili
171 600  15,5 £ 2 659 800 £.
Seniorom sa predalo 5 % všetkých vstupeniek, ktoré sa dostali do predaja, teda
0,05  6 600 000 330 000 kusov. Zaplatili za ne spolu 330 000  16 £ 5 280 000 £.

Za vstupenky, ktoré sa predávali bez zľavy, organizátori získali
0,85  6 600 000  45 £ 252 450 000 £.
Celkový príjem z predaja vstupeniek je
99 000 £  1 039 500 £  2 032 800 £  1 782 000 £  2 659 800 £ 
5 280 000 £  252 450 000 £ 265 343100 £.
Očakávaný výnos z predaja vstupeniek je 265 343 100 £, čo predstavuje
265 343100 £ : 0,782 95 £/€  338 901 717,86 €.
Martin Hriňák
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