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Predikce: Česká olympijská výprava přiveze z Ria 10
medailí
Praha, 20. července 2016 – Česká výprava získá na letních olympijských hrách
v brazilském Rio de Janeiro stejný počet medailí, jako před čtyřmi lety v Londýně.
Z ekonomického modelu společnosti Deloitte vyplývá, že Češi si z Ria přivezou 9-10
cenných kovů (přesný výsledek modelu je 9,6), což je současně i stejný odhad pro
olympijské hry za čtyři roky v japonském Tokiu. Z celkového počtu 306 medailí,
které se budou na 31. letních olympijských hrách rozdělovat, získají nejvíce
sportovci z USA a Číny.
„Výsledky ekonomického modelu může ovlivnit skutečnost, že na letošních hrách nebudou
kvůli dopingové aféře startovat téměř žádní ruští atleti, což zvyšuje šanci ostatních zemí,
včetně ČR na zisk cenných kovů v atletických disciplínách,“ říká David Marek, hlavní ekonom
společnosti Deloitte, který predikční model sestavil na základě aktuálních ekonomických a
demografických statistik, a doplnil, že „získání deseti cenných kovů pro české sportovce
předpovídá model i za čtyři roky na hrách v Tokiu“.
Na olympiádě v Sydney v roce 2000 získala česká výprava 8 medailí, ekonomický model
odhadoval zisk 9 cenných kovů. V roce 2004 v Aténách čeští sportovci stanuli na pódiu pro
tři nejlepší osmkrát, přesně jak předpovídal model. Z Pekingu v roce 2008 měla Česká
republika podle modelu přivézt 9 medailí, nakonec jich ale bylo jen 6. Naopak v Londýně v
roce 2012 si česká reprezentace vedla nad očekávání dobře, na stupních vítězů stála celkem
desetkrát, model předpovídal zisk 8 medailí.
Stručné závěry studie s názvem „Model olympijských medailí pro Rio de Janeiro 2016“
naleznete zde.

České medaile z olympijských her
12

11

10
8

7 7

7

8

6

9

9

8 8

10

10

10

8

6

4
2
0

skutečný počet českých medailí

model

_________________________________________________________________________________________________________
Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným
zárukou („DTTL“), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje
samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje.
Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese
www.deloitte.com/cz/onas.
Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě
odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má
společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své
nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně 225 000 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší
kvality.
Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings
Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné
a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními
subjekty. Dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patří ve středoevropském regionu
k předním firmám poskytujícím služby prostřednictvím více než 5 000 zaměstnanců ze 41 pracovišť v 17 zemích.
© 2016 Deloitte Česká republika

