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Úvod

loterní společnost sazka se dlouhodobě profiluje jako zábavní 
firma. Chceme být lidem nablízku, probouzet v nich touhu pro-
žít si své sny a učit je dívat se na svět pozitivně. právě proto se 
snažíme, aby portfolio sazky bylo vždy zábavné, hravé, inova-
tivní a v souladu se zásadami odpovědného hraní. stejně tak je 
naším cílem provozovat naše podnikání transparentně, čestně 
a s vědomím naší společenské odpovědnosti.

právě společenská odpovědnost je pro sazku jedním z nejdůležitějších témat. 
sazka se už od svého vzniku, tedy celých 65 let, profiluje v lokální podpoře spor-
tu pro všechny generace. od roku 2012 jsme hlavním partnerem české olympij-
ské nadace, která pomáhá sportovat dětem ze sociálně slabých rodin a dětských 
domovů. V roce 2014 jsme začali podporovat celonárodní projekt na rozhýbávání 
českých dětí sazka olympijský víceboj, do kterého se každoročně dobrovolně 
zapojuje čtvrtina českých základních škol. o dva roky později, v roce 2016, jsme 
spustili největší databázi sportovních klubů v české republice, kterou jsme pod 
názvem sport v okolí založili společně s českým olympijským výborem. od roku 
2017 se sazka stala generálním partnerem českého olympijského týmu, kde po-
máhá olympionikům na jejich cestě za medailemi.

kromě podpory sportu sazka v rámci společenské odpovědnosti důrazně dbá 
i  na  důkladné dodržování principů zodpovědného hraní. samoregulaci máme 
v sazce nastavenou dokonce přísněji, než jaké jsou mezinárodní požadavky světo-
vých a evropských loterních asociací. naším cílem je široká základna hráčů, kteří hrají 
často, ale bezpečně a s malými vklady.

Pomoc po tornádu

V červnu 2021 se jižní Moravou prohnalo tornádo. společnost 
sazka hned druhý den po přírodní katastrofě poslala okamži-
tou finanční pomoc postiženým oblastem. podpora ve  výši 
50 milionů korun měla za cíl vrátit region co nejrychleji do pů-
vodního stavu a jeho obyvatele do normálního života. 

Majitel sazky karel komárek prostřednictvím nadace karel komárek Family Fou-
ndation věnoval dalších 100 milionů korun na pomoc obětem a revitalizaci re-
gionu. „Jsem rodák z Hodonína a tato událost mne hluboce zasáhla. teď je po-
třeba jednat rychle. proto jsme hned vyčlenili potřebné peníze, které pomohou 
vyřešit okamžité potřeby a postupně vrátit život tam, kde ho živel ochromil,“ 
uvedl majitel sazky komárek a dodal, že v okamžicích, jako je tento, je potřeba, 
aby se zmobilizovaly silné české firmy a pomohly. „pokud to bude třeba, jsme 
připraveni uvolnit i další prostředky,“ doplnil.

Finanční pomoc byla věnována především obětem neštěstí, které byly tornádem 
přímo zasaženy. peníze zajišťovaly základní potřeby a pomáhaly lidem se rychleji 
zotavit po této devastující přírodní katastrofě. později byly peníze směrovány přede-
vším na podporu jihomoravského regionu v dlouhodobém časovém horizontu. po-
máhaly například při rekonstrukci poškozené infrastruktury či opravy domů a silnic.

k pomoci se také spontánně připojili samotní zaměstnanci sazky. svými prostředky 
podpořili rodinnou nadaci karla komárka, která peníze rozdělovala těm nejvíce po-
třebným lidem přímo na místě neštěstí.
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Podpora sportu

Už od svého vzniku v roce 1956 je sazka spojena s podporou sportu. Během 65 let existence se v této společnosti sice mnohé 
změnilo, podpora sportu však nikdy nezmizela. naší dlouhodobou vizí je podpora sportu všech generací, a to od amatérského 
sportování jedinců a rodin až po profesionální sponzoring. k maximální podpoře sportu využíváme dlouholeté partnerství s čes-
kým olympijským výborem. Výjimkou ovšem nejsou ani samostatné projekty pro různé sportovní a kulturní oblasti, kde sazka 
figuruje jako generální partner poskytující finanční či hmotnou podporu.

sport v okolí
Už od roku 2016 sazka společně s českým olympij-
ským výborem provozuje projekt sport v okolí. Jedná se 
o webový portál, který lidem usnadňuje cestu ke spor-
tu. prvotní cílení projektu bylo směrováno na rodiče, aby 
hledali svým dětem sportovní kluby. postupem času 
jsme web rozšířili o sportovní akce po celé české repub-
lice. k databázi 15 000 sportovních klubů tak přibyla da-
tabáze akcí, která každý měsíc čítá kolem 200 událostí, 
kterých se čtenář může aktivně zúčastnit. 

sport v okolí zároveň funguje jako sportovní inspirace. redakce webu na pravidelné 
bázi přidává do speciální sekce edukativní články s odbornými radami, návodná 
sportovní videa s olympioniky nebo inspirativní rozhovory se sportovci.

pro zlepšení práce a interaktivity získal web novou mobilní verzi. V blízké budouc-
nosti i nadále plánujeme snižovat administrativní zátěž redakce a správy webu po-
mocí propojení databáze webu s databázemi sportovních svazů. Jako pilot nám 
posloužil golfový svaz a v roce 2021 jsme nově začali spolupracovat také s klubem 
veslařů. propojení postupně ladíme tak, aby se databáze automaticky obnovovala 
přímo od zdroje. získáváme tím pravidelnou obnovu adres a fotografií, ale i informa-
ce o probíhajících náborech a svazových akcích. 

evropský týden sportu
sport v okolí je kromě veřejné služby coby agre-
gátor sportovních klubů a akcí také napojen na 
evropský týden sportu, který je iniciativou ev-
ropské komise na podporu sportu a pohybové 

aktivity v celé evropě. na podzim 2021 proběhl již sedmý ročník, který měl za cíl lidi 
rozhýbávat nejen po dobu evropského týdne sportu, ale po celý rok. 

evropský týden sportu se koná, aby byl symbolem pohybu a aby k němu i motivo-
val. Žijeme v době, kdy je téměř vše možné vyřešit z pohodlí domova od počítače. 
od nákupu potravin až po komunikaci s rodinou a kolegy. snižuje se tedy potřeba 
pohybu a tento negativní trend zapříčiňuje zvyšující se procento nemocí způsobe-
ných nedostatkem pohybu. kromě nemocí nedostatek pohybu negativně ovlivňuje 
i sociální vztahy, hospodářskou situaci či schopnost se soustředit a učit se. evropský 
týden sportu je iniciativou, která se snaží dlouhodobě zlepšit přístup ke sportu na-
příč celou evropou a obohatit občany, kteří chtějí vykročit do budoucnosti správnou 
nohou.

sport v okolí proto i v roce 2021 sloužil během posledního zářijového týdne jako 
platforma k intenzivnějším náborům do sportovních klubů. sdružoval akce s ozna-
čením evropský týden sportu a vyzýval lidi k pravidelnému, alespoň třicetiminuto-
vému pohybu denně.  



8 | podpora sportu

sazka olympijský víceboj
největší školní sportovní projekt, trvající již od roku 2014, 
zažil během covidového období těžké časy. Děti toho 
do školy příliš nenachodily, a když už se do ní dosta-
ly, tak byl tělocvik tím posledním v řadě významnosti 
předmětů. spousta dětí ztratila na sportovní zdatnosti, 
a proto byla potřeba začít se tělesné výchově znovu 
pořádně věnovat zejména od září 2021, kdy covidové 
překážky ve školách pomalu mizely.

sazka olympijský víceboj je největší český sportovní 
projekt, zaměřující se na děti právě během hodin tělo-
cviku. zapojena je do něj více než čtvrtina základních 
škol všech velikostí v české republice, zároveň je ale 
dostupný i pro jednotlivé třídy. nezáleží na sportovní 
zdatnosti jednotlivých žáků. Důležité je, aby si děti vy-
tvořily ke sportu pozitivní vztah a naučily se ho aktivně 
zapojovat do svého života. 

projekt má tři části – olympijský diplom, odznak 
všestrannosti a paralympijskou výzvu. prostřednictvím 
disciplín olympijského diplomu se analyzují pohybo-
vé předpoklady dětí a doporučí se jim vhodné sporty. 
odznak všestrannosti motivuje k pravidelnému cvi-
čení a rozvoji pohybové zdatnosti. Cílem paralympij-
ské výzvy je rozvíjet schopnosti jednotlivých studen-
tů s ohledem na jejich postižení a rozšířit povědomí 
o  možnostech sportování na základních školách se 
speciálním vzdělávacím programem.

V září 2021 se v Brně konalo republikové finále odznaku 
všestrannosti, soutěžní část projektu. na atletickém sta-
dionu VUt v Brně se v 73 družstvech sešlo 584 sportu-
jících dětí. Finále již posedmé vyhráli žáci základní školy 
oskol kroměříž, všichni účastníci ale přitom měli nespo-
čet zážitků a podali skvělé sportovní výkony. 

Výkony mladých sportovců ze základních škol z celé 
republiky sledovali i čeští olympionici. „Je to krásné 
pozorovat děti, jak se i přes problémy spojené s pan-
demií vracejí ke sportu a hlavně se jím baví,“ říká bron-
zová medailistka z atlanty 1996 Šárka kašpárková, 
která je i ambasadorkou projektu sazka olympijský 
víceboj.

republikové finále odznaku všestrannosti zahájil bron-
zový medailista z her v tokiu šermíř alexander Chou-
penitch. Úspěšný fleretista byl následovně obklopený 

nadějnými sportovci, již se s hrdinou poslední olympiády 
vyfotili. „Mám rád atletiku, ale když jsem viděl alexe šer-
movat, tak přemýšlím, že bych to taky zkusil,“ usmíval se 
malý Michal reprezentující Jihočeský kraj.

patronem dvanáctého republikové finále odznaku 
všestrannosti sazka olympijského víceboje byl Jan 
kůrka. od zlatého střelce z her v Mexiku 1968 dostal 
nejlepší tým stříbrné pamětní medaile od české min-
covny, na nichž je Jan kůrka vyobrazen. spolu s Janem 
kůrkou předával dětem pamětní medaile i aleš Veselý, 
generální ředitel sazky. Dále medailová lyžařka Šárka 
strachová a medailová atletka Šárka kašpárková. 

republikové finále se skládalo z deseti disciplín, jež 
musely týmy absolvovat ve  dvou dnech. Šlo napří-
klad o běh na 1000 metrů, dribling s basketbalovým 
míčem, skok do dálky nebo hod kriketovým míčkem. 
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česká olympijská nadace sazka studio
V roce 2021 se kvůli covidu opožděně konaly letní olympijské hry v tokiu. kvůli pandemickým opatřením se hry musely konat bez diváků, o to více se ale fandilo na domácí 
půdě. V praze a Brně proběhly olympijské festivaly, kde si všichni mohli prakticky vyzkoušet na třicet olympijských sportů. sazka se v rámci pražského festivalu spojila s nově 
vysílající internetovou televizí Czech team tV.

společnost sazka podpořila hlavní pořad této televize, nazvaný sazka studio stromovka, které vysílalo živě každé odpoledne z pražského olympijského festivalu denní sou-
hrn událostí z tokia. Ve stromovce byla postavena pro studio stage, kam byli zváni zajímaví hosté ze sportu a kultury. Jmenujme například střelkyni kateřinu emmons nebo 
skateboardistu Maxima Habance. Moderátorsky měli pořad na starosti tomáš zástěra, andrea sestini Hlaváčková, tomáš Verner, kristýna kolocová a klára křížová. Vysílání 
Czech team tV probíhalo přes HBBtV čt, Mall.tv a isport.

pořad si kladl za cíl přiblížit olympiádu českém publiku, motivovat děti i rodiče k návštěvě olympijského festivalu, potažmo k vyzkoušení neobvyklých sportovních disciplín. 
Czech team tV se hned napoprvé v průběhu letních olympijských her v tokiu osvědčila jako skvělý doplňkový kanál k vysílání české televize, která má pro tyto akce vždy 
omezená vysílací práva. 

pro zdravý rozvoj dětí je pohyb extrémně důležitý. 
Volnočasové aktivity ve sportovních klubech zlepšují 
pohybové dovednosti a děti v nich mohou uplatnit 
své nadání. navíc se na rozdíl od online zábavy jedná 
o prospěšně strávený volný čas. V posledních letech 
se ovšem zvedly náklady i u základních sportovních 
kroužků. pohybují se v řádech tisíců korun. talento-
vané děti, dosahující opravdových úspěchů, pro svou 
sportovní kariéru potřebují vysoké finanční investice, 
které jsou pro mnoho rodin nedosažitelné.

Výdaje na běžné kroužky a základní sportovní výbavu 
se pohybují v průměru od 2 500 do 5 500 kč na školní 
rok. pro rodiče s více dětmi se proto výsledná částka 
může výrazně odrazit v rodinném rozpočtu. pro sa-
moživitele nebo sociálně slabší rodiny je situace kolem 
sportovních oddílů často dokonce neřešitelná.

právě proto je sazka od roku 2012 hlavním partnerem 
české olympijské nadace. ta dosud finančně podpo-
řila 3 383 sociálně znevýhodněných českých dětí. za-
slané peníze jim umožnily provozovat jejich oblíbené 
sporty díky nákupu sportovního vybavení nebo zapla-
cením zápisného do sportovního klubu.

česká olympijská nadace rozdělila mezi děti  
už 19 261 910 korun.

na Vánoce 2021 jsme nechali 31 dětí z Dětského do-
mova Hranice, aby si během listopadu nakreslily svá 
sportovní přání a poslaly je do české olympijské na-
dace. společnost sazka dárky zafinancovala, česká 
olympijská nadace zprostředkovala nákup a společně 
s olympijským judistou pavlem petříkovem a kouzel-
níkem pavlem Dolejškou jsme je dětem těsně před 
svátky rozdali. 

Dětský domov funguje od roku 1927 a podporuje jej širo-
ké okolí, i tak je ale velmi těžké uspokojit všechna dětská 
přání. „naše děti se na Vánoce těší jako všechny ostatní 

děti. před Vánoci se nám sem tam stává, že někdo jen 
tak přinese dárek. Ještě nikdy jsme ovšem nebyli schop-
ni zajistit dětem vytoužené dárky v  takovém množství, 
v jakém je přivezla sazka a česká olympijská nadace. Děti 
měly obrovskou radost a já též,“ řekla k daru radka Šulá-
ková, ředitelka Dětského domova Hranice.

akce proběhla v rámci projektu české olympijské na-
dace a sazky strom sportovních přání. „tento rok jsme 
si troufli splnit přání 133 dětem z dětských domovů, 
které nadace podporuje. Moc si podpory sazky váží-
me,“ sdělila k akci Veronika opršalová, ředitelka české 
olympijské nadace.

kromě obdarování dětského domova darovala saz-
ka na Vánoce 2021 všem svým zaměstnancům šek 
na tisíc korun, které mohli dle své volby rozdělit ro-
dinám ve finanční tísni. Vznikla microsite plním přání, 
kde bylo čtyřicet emotivních příběhů konkrétních dětí 
z 27 rodin v nouzi. zaměstnanci tak na webu rozdělili 
rovných 500 tisíc korun od sazky na podporu sporto-
vání těchto dětí. rodiny finance obdržely přes českou 
olympijskou nadaci a využily je na sportovní vybavení 
nebo jako zápisné do sportovních klubů.   
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český olympijský tým
Generálním partnerem českého olympijského týmu je sazka od roku 2017. profe-
sionální národní tým podporuje sazka nejen v rámci národní hrdosti a sounáleži-
tosti, kterých je v současné době třeba více než kdy dříve. podporuje ho zejména 
z důvodu sportovní inspirace a motivace pro všechny amatérské sportovce i ne-
sportovce.

V roce 2021 tak byla sazka podporo-
vatelem české olympijské výpravy 
na letní olympijské hry 2020 v japon-
ském tokiu. letní olympijské hry se ko-
nají od roku 1896 a čeští a českosloven-
ští sportovci na nich dosud získali přes 
dvě stě medailí. pro české výpravy byla 
tou nejúspěšnější právě olympiáda 
v tokiu, ze které si češi odvezli celkem 
jedenáct medailí, z toho čtyři zlaté.

těsně po letních olympijských hrách 
2020 rozdělila společnost sazka s pomocí tří olympijských medailistů do dětských 
sportovních klubů 300 tisíc korun. V rámci interní akce „olympijská tečka za prázdni-
nami“ se zaměstnancům sazky a jejich dětem přišli představit tři medailisté z tokia 
– Jiří lipták, lukáš rohan a alex Choupenitch. Generální ředitel sazky aleš Veselý 
každému z nich předal šek na 100 tisíc korun, o jejichž nasměrování k dětským spor-
tům mohli medailisté sami rozhodnout.

Fleretista alex Choupenitch a vodní slalomář lukáš rohan se rozhodli směrovat pe-
níze od sazky do svých „rodných“ klubů. alex do brněnského prvního oddílu šermu 
a lukáš vodním slalomářům Usk praha, zatímco střelec Jiří lipták řekl, že financo-
vání střelby není tak problematické. právě proto se rozhodl příspěvek od  sazky 
směrovat raději do malého fotbalového klubu tJ rajhradice, který je činný blízko 
jeho bydliště. tam dar podle jeho názoru děti vytěží na maximum. 
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sazka a cyklistika
Cyklistika patří v česku mezi nejoblíbenější rekreační sporty. stala se společenským fenoménem, který prochází 
napříč generacemi i v české populaci. Její obliba rok od roku roste. z průzkumu vyplývá, že na kole pravidelně 
jezdí čtyři z pěti čechů a ve volném čase se cyklistice věnuje 82 % dotázaných.

proto byla pro rozšíření aktivit sazky v rámci sponzoringu, ale i Csr, volba cyklistiky ideální cestou, jak v oblasti 
sportu oslovit velkou masu lidí. na počátku bylo partnerství u profesionálních závodů. nejprve v pozici generál-
ního partnera sazka tour, největšího a nejkvalitněji obsazovaného mezinárodního závodu na českých silnicích. 
záhy se také přidaly dva etapové světové poháry závody míru, první v kategorii do 19 let a druhý v kategorii 
do 23 let.  

Cyklistiku sazka podporuje na všech úrovních, tedy nejen na profesionální. propojujeme ji i našimi dobročinnými 
aktivitami směrem k mládeži. V rámci ceremoniálů při vyhlašování etap sazka tour a závodů míru jsme obdaro-
vali děti z vybraných dětských domovů novými koly BMX včetně bezpečnostních helem. 

V neposlední řadě jsme v pohybu a cyklistice podporovali i zaměstnance sazky. Během léta proběhla v sazce in-
terní cyklistická challenge „Ujeď alespoň 50 kilometrů a soupeř s kolegy o lepší skóre“. kromě toho také zaměst-
nanci měli možnost zapojit se jako dobrovolníci do organizace závodu míru U23 a zajet si časovku na 4,3 km 
před ostrým startem časovky závodníků a poměřit si tak s nimi své síly.   

sAZkA tour
třináctý ročník prestižního etapového podniku druhé 
kategorie UCi se jel v termínu 5.–8. srpna 2021. trať 
byla dlouhá 731 km s převýšením 12  600  m a byla 
situována do regionů olomouckého, Moravskoslez-
ského, pardubického a zlínského kraje se startem a cí-
lem v moravských městech či v lokalitách zajímavých 
cyklistických atrakcí: 1. etapa prostějov–Uničov, 2. eta-
pa olomouc–pustevny, 3. etapa Moravská třebová – 
Dlouhé stráně, 4. etapa Šumperk–Šternberk. trasa ved-
la divácky atraktivními místy, například Dlouhé stráně, 
červenohorské sedlo, Videlský kříž, ecce Homo, pus-
tevny a Bumbálka. na sazka tour odstartovalo 140 
závodníků ze dvaceti nejlepších světových a českých 
profesionálních cyklistických družstev z World týmů.

Během závodu jsme obdarovali děti z Dětského domo-
va Šance v olomouci sedmi jízdními koly a helmami. 

Závod míru U23
Grand prix Jeseníky se uskutečnil od 3. do 6. červ-
na 2021 a jeho hostitelským městem byl Jeseník. 
odstartovalo na něm 186 mladých závodníků 
ve věkové kategorii do 23 let z devatenácti repre-
zentačních týmů celého světa. závod vedl trasou 
dlouhou 438 km v regionu, který vyniká okouzlují-
cím přírodním prostředím a množstvím turistických 
cílů s krásami Jeseníků. první den závodu se jela 
časovka okruhem po městě Jeseníku. první eta-
pa vedla z Jeseníku do rýmařova, druhý den se 
startovalo v Bruntálu a dojíždělo Uhlířskou cestou 
na horní nádrž Dlouhé stráně, kterou si závodníci 
vyšlápli hned dvakrát. závěrečná etapa pak patřila 
opět Jeseníku.

Během závodu jsme obdarovali děti z dětského do-
mova v Jeseníku jízdními koly a helmami.

Závod míru juniorů
Ve 49. ročníku nejprestižnějšího juniorského etapové-
ho závodu v česku, zařazeného do nations´Cup Junior, 
startovalo 120 závodníků ze dvaceti týmů z devatenácti 
zemí celého světa. Uskutečnil se ve dnech 26–29. srpna 
2021. Cyklisté projížděli krásnou krajinou krušných hor 
a českého středohoří, při jedné etapě je trať zavedla až 
do německa. závodníci ve věkové kategorii do 19 let 
během ní ujeli téměř 400 km.  

první den závodu se startovalo i dojelo v litoměřicích, 
druhá etapa se soustředila kolem města Štětí. třetí den 
závodu byl označen jako „královská“ etapa. Byla od-
startovaná v teplicích a mladé závodníky přivedla do 
německého horského městečka olbernhau. závěrečný 
den závodu proběhl v terezíně a jeho okolí. 

Během závodu sazka obdarovala děti z dětského do-
mova v litoměřicích sedmi jízdními koly a helmami.
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další aktivity v rámci sportovního a kulturního sponzoringu Zodpovědné hraní

proč sazka investuje tolik energie do zodpovědného přístupu k hraní a jaký bude další vývoj sazky jako zodpovědné firmy? zod-
povědné hraní je jednou z nejdůležitějších hodnot a principů sazky. Hra musí zůstat zábavou. poskytujeme proto hráčům veškeré 
informace o hrách a o zodpovědném přístupu, vysvětlujeme důležitost nastavení seberegulačních opatření a nabízíme procesy 
v případě nadměrného hraní. naše produkty podrobujeme dohledu s přihlédnutím k míře jejich rizika a stanovujeme mechanismy 
pro zajištění bezpečnosti hráčů.

sazka dlouhodobě sponzoruje také profesionální sport. V roce 2021 jsme byli part-
nerem fotbalového Fk Hodonín a hokejového týmu Bk Mladá Boleslav. kromě 
sportovního sponzoringu je sazka dlouholetým partnerem festivalu vážné hudby 
Dvořákova praha. 

V posledních letech se sazka velmi intenzivně věnuje podpoře e-sportu, který ne-
tradičně považuje za sportovní kategorii budoucnosti. V roce 2021 jsme úspěšně 
pokračovali v titulárním a generálním partnerství při lize sazka eleaGUe, která se 
stala opět úspěšnější a přilákala v rámci finálového dne, který se konal před pub-
likem v letňanech, rekordní počet sledujících v jeden čas. samotnou ligu a zájem 
o ni současně podporoval také vlastní produkt sazky – sazka Fantasy – právě pro 
Counter-strike, v níž si mohli fanoušci skládat sestavy z hráčů tuzemské ligy. 

V létě roku 2021 jsme také zahájili spolupráci se sinners, nejlepším českým Coun-
ter-strike týmem, který bojuje na světové úrovni. společně jsme začali vytvářet 
zábavný a edukativní obsah, kterým promujeme značku sazka esport, a zároveň 
pomáháme domácí scéně. stejně jsme pokračovali v partnerství s inaequalis, který 
slouží jako vstupenka do e-sportu a zároveň pomáhá v edukaci mladých hráčů 
a  hráček svými striktními pravidly, jež obsahují zejména dobré chování.

neposledním velkým projektem sazky v oblasti e-sportu je web sazka esport, který 
sdružuje data a informace napříč herním (a e-sportovým) světem, a zároveň funguje 
i jako edukativní platforma při sekci akademie.

Mezinárodní certifikace
sazka dodržuje zásady a bezpečnostní požadavky loterního 
průmyslu. sazka je jako jediná loterní společnost v české re-
publice držitelem významných certifikátů isMs a Wla-sCs. 
Mezinárodní certifikace iso/ieC 27001:2013 osvědčuje osvojení 
a trvalý rozvoj systému řízení informační bezpečnosti (isMs) 
dle mezinárodního standardu. světová loterní asociace pak 
certifikátem Wla-sCs potvrdila, že sazka beze zbytku dodr-
žuje zásady a bezpečnostní požadavky loterního průmyslu.

V rámci uceleného systému politiky zodpovědného hraní se 
sazka rovněž zavázala k naplňování mezinárodních standardů 
zodpovědného přístupu, které sestávají z komplexního sys-
tému pravidel a kontrol jejich dodržování. některá z pravidel 
těchto rámců zodpovědného hraní, sestavených pod záštitou 
mezinárodních loterních asociací, kterých je sazka členem, 
odpovídají legislativním požadavkům, další část opatření bylo 
potřeba implementovat nově. Díky komplexní politice zodpo-
vědného hraní v sazce, systému kontroly dodržování a neu-
stálé cestě ke zlepšování sazka získala mezinárodní certifikát 
zodpovědného hraní el a současně certifikát zodpovědného 
hraní Wla nejvyššího stupně.

Vedle plnění mezinárodních norem sazka naplňuje smysl zod-
povědného přístupu celou řadou projektů zaměřených na nej-
různější oblasti zodpovědného hraní.
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Hraj s rozumem
projekt Hraj s rozumem se 
zaměřuje na zodpovědné 
hraní, což je jedna z klíčo-
vých priorit sazky. Cílem je 

chránit hráče a působit preventivně proti rizikovému 
hraní tak, aby hraní her zůstalo vždy jen zábavou. saz-
ka se prostřednictvím Hraj s rozumem snaží vzdělávat 
hráče a poskytovat jim i široké veřejnosti dostatečné 
množství informací o zodpovědném přístupu k hraní.

internetová stránka www.hrajsrozumem.cz poskytuje 
informace o herních limitech a principech jejich na-
stavení, dále otevřeně ukazuje rizikovost různých typů 
her dle adiktologických studií. Upozorňuje i  na De-
satero zodpovědného hraní, které by hráči měli do-
držovat, aby pro ně hra zůstala příjemnou zábavou. 
Webová stránka nabízí také test pro ty, kteří se chtějí 
přesvědčit o míře svého hraní. Mapa pomoci pak na-
bízí zprostředkování podpory těm, kteří ji vyhledávají. 

projekt Hraj s rozumem se 
rozšířil i o sekci ochrana 
mladistvých, která má chrá-
nit nezletilé. Vysvětluje, proč 
děti a mladiství nemají mít 
přístup k hazardním hrám. 
informuje rodiče, jak nasta-
vit rodičovský zámek na 
internetu s nevhodným ob-
sahem a jak pracovat s rodi-
čovskou kontrolu internetu. 

Rozpočti si to! 
Hraj s rozumem se zapojil do soutěže ve finanční gra-
motnosti rozpočti si to! pro studenty 2. stupně zá-
kladních škol, víceletá gymnázia a střední školy. sou-
těž pořádá společnost yourchance a každoročně se jí 
účastní přes tisíc žáků.

Cílem Hraj s rozumem je vzdělávat studenty, proto-
že sazka stojí o to, aby se mladí lidé dokázali sami 
zodpovědně rozhodovat, pokud se s nějakou formou 
hazardní hry setkají. také o to, aby vůbec dokázali 
vyhodnotit, jaký je rozdíl mezi hrou a hazardem. Vě-
říme, že pokud studenti pochopí principy her, naučí 
se zodpovědně rozhodovat a budou mít informace o 
tom, jaká mohou přinášet rizika. pak se rovněž v této 
problematice mnohem lépe zorientují.

také tento rok se sazka v období Vánoc zúčastnila 
mezinárodní kampaně Gift responsibly pod záštitou 
nCpG – national Council on problem Gambling, která 
akcentuje, že loterie ani losy nejsou vhodným dárkem 
pro malé děti. 

Cíle projektů Hraj 
s rozumem a Rozpočti si to

Cílem bylo rozšířit projekt Hraj s rozumem o vzdělává-
ní nezletilých. tento cíl byl splněn dle plánu. na inter-
netové stránce www.hrajsrozumem.cz přibyla sekce 
ochrana mladistvých, která plní ambici informovat 
o  rizicích hraní před osmnáctým rokem věku. Hraj 
s rozumem se stal partnerem soutěže rozpočti si to, 
kterou pořádá organizace yourchance. projekt se tak 
stal součástí vzdělávání o finanční gramotnosti a zod-
povědném rozhodování. také v roce 2021 se sazka při-
pojila po boku mezinárodních společností do celosvě-
tového projektu, který podporuje hraní od osmnácti 
let s názvem Gift responsibly.  

Dalším z cílů bylo prohloubit informovanost našich zá-
kazníků o pravidlech zodpovědného hraní, což sazka 
v průběhu roku aktivně dělala prostřednictvím komuni-
kace na sociálních sítích, přímo na zákazníky i prostřed-
nictvím mediální komunikace. společnost se intenzivně, 
zejména komunikačně zapojila do aktivity institutu pro 
regulaci hazardních her: týden zodpovědného hraní. 

V roce 2022 si projekt Hraj s rozumem klade za cíl 
více se orientovat na nezletilé a upozornit i na rizika 
hraní jiných typů her než hazardních, zaměří se napří-
klad na zodpovědné hraní i v oblasti e-sportu. Dále 
sazka bude v rámci projektu pracovat na komunikaci 
a edukaci o pravidlech zodpovědného hraní. 

V roce 2021 nadále probíhala průběžná příprava 
na povinný částečný externí audit rámce zodpověd-
ného hraní, který bude uskutečněn v roce 2022. zJed-
ná se zejména o aktualizaci vnitřních předpisů a revizi 
školících programů pro zaměstnance i prodejní místa.

členství v institutu pro 
regulaci hazardních her

V září 2021 se sazka spolu s partnery tipsport, For-
tuna a Chance připojila k projektu zodpovědné hraní 
institutu pro regulaci hazardních her. Cílem je vytvořit 
bezpečné prostředí pro hraní hazardních her a trvale 
přispívat k osvětě v oblasti zodpovědného přístupu.

institut pro regulaci hazardních her (iprH) je spolek 
ustanovený v roce 2018 a je samosprávnou a nezá-
vislou organizací s dobrovolnou účastí. současně je 
největším profesním sdružením na poli hazardních her 
v české republice. 

členové iprH jsou provozovatelé hazardních her, 
osoby Ministerstvem financí pověřené k odbornému 
posuzování a osvědčování, výrobci hardwarového 
a softwarového vybavení a partnerské asociace, pro-
střednictvím kterých jsou členy další provozovatelé 
hazardních her a hráčská asociace. 

primárním cílem činnosti iprH je spolu s orgány veřej-
né správy v oblasti hazardních her usilovat o jednot-
ný, koncepční a moderní rozvoj regulace provozování 
hazardních her na území české republiky. neméně 
důležitým aspektem činnosti je dlouhodobě přispívat 
ke zvyšování společenské odpovědnosti a snižování 
rizik spojených s hraním hazardních her. záměrem je 
vytvářet prostor pro odbornou diskusi za účelem na-
stavení vyrovnané regulace hazardních her v české 
republice. 

program zodpovědné hraní pomáhá hráčům mít své 
hraní pod kontrolou. Ve spolupráci s předními vý-
zkumnými institucemi budujeme nástroj pro včasnou 
detekci problémového hráčství.

týden zodpovědného hraní
součástí projektu je i marketingová komunikace týden 
zodpovědného hraní. ten se koná proto, aby infor-
moval veřejnost o zodpovědném přístupu k  sázení, 
otevřel dialog a podpořil prevenci a pomoc rizikovým 
hráčům. sazka je jedním z hlavních partnerů a do pro-
jektu vkládá mnoho energie. 

týden zodpovědného hraní zahrnoval přednášku 
odborníka na téma hazardního hráčství, live streamy 
webinářů, například „Debata o současné regulaci 
hazardních her v české republice“. Mezi hlavní body 
patřila témata nelegálního hazardu, vztah regulace 
a  samoregulace, identifikace potenciálně rizikových 
hráčů nebo přístup k regulaci hraní ze strany samot-
ného státu. Dále se konal online kulatý stůl „Je hazard 
současným společenským problémem? Je každý hráč 
hned gamblerem?“.

Cílem aktivity bylo zvýšit povědomí o tématu. konsta-
tujeme, že od uskutečnění týdne zodpovědného hraní 
jsme zaznamenali zvýšený zájem veřejnosti o informa-
ce a témata související se zodpovědným hraním. 

odborná spolupráce 
a členství
V roce 2021 byla sazka členem národních i mezinárod-
ních odborných sdružení a spolupracovala s odborní-
ky v oblastech, které úzce souvisejí s provozováním 
hazardních her.

european lotteries (el), největší evropská asociace 
národních společností provozujících loterie a hazardní 
hry, podporuje zájmy svých členů sídlících ve čtyřiceti 

evropských zemích. el má padesát členů v zemích eU 
a celkově přes sedmdesát členů v celé evropě.

World lottery association (Wla) je mezinárodní aso-
ciace, která podporuje zájmy státních a státem po-
volených loterních společností z více než 150 zemí 
na celém světě.

Global lottery Monitoring system (GlMs), je asociace 
státních a státem licencovaných loterních společnos-
tí, které společně spravují monitorovací systém pro 
sportovní sázení. Cílem monitorovacího systému je 
detekovat a analyzovat podezřelé sázkové činnosti, 
které by mohly zpochybnit integritu sportovních sou-
těží na globální úrovni.

V roce 2021 výše uvedená sdružení přispěla k tvorbě 
politik na mezinárodní úrovni a zintenzivnila své za-
pojení do různých iniciativ a projektů. zejména jsou 
partnerem při legislativní činnosti evropské unie a je-
jích institucí.

Vedle mezinárodních sdružení se sazka zapojuje 
i do činnosti na národní úrovni. aktivně se účastní ko-
munikačních platforem odborných pracovních skupin 
v organizačních strukturách vlády čr: 

•  pracovní skupina Monitorovacího střediska pro 
drogy a závislosti (nMs) pro monitorování ha-
zardního hraní a jeho dopadů

•  pracovní skupina rady vlády pro koordinaci pro-
tidrogové politiky (rVkpp) pro problematiku ha-
zardního hraní

zmíněné pracovní skupiny umožňují koordinaci a vý-
měnu informací na úrovni všech aktérů v odvětví ha-
zardních her a zajišťují tak mezioborovou spolupráci.
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Audit dodržování politiky zodpovědného hraní
V roce 2017 se sazka připojila k mezinárodnímu rámci zodpovědného hraní asociací european lotteries a World lottery association. splnila přísné podmínky certifikačního 
rámce a získala tak mezinárodní certifikát zodpovědného hraní el a současně certifikát zodpovědného hraní Wla nejvyššího stupně. Certifikace je platná na tři roky. V me-
zidobí je potřeba jednou ročně revidovat nastavená opatření, mezi které patří školení zaměstnanců, prodejců i vzdělávání hráčů, stejně i spolupráce s adiktologickou společ-
ností a nalézání možnosti spolupráce vedoucí k co nejkvalitnější podpoře zákazníků a hráčů. Dále je potřeba průběžně kontrolovat plnění, zabývat se případnými incidenty 
a sledovat světové trendy v oblasti zodpovědného hraní.

Mezinárodní certifikační rámec sestává z deseti oblastí, které naplňujeme následujícím způsobem:

1.  Výzkum – spolupracujeme na programech, 
které zvyšují povědomí o zodpovědném hra-
ní a o rizicích hazardu. nespíme na vavřínech, 
sami totiž provádíme pravidelně výzkumy, kte-
ré nám pomáhají se zlepšovat v našem už tak 
zodpovědném přístupu a být nejzodpovědnější 
loterií v české republice.

2.  Školení zaměstnanců – Chceme, aby všichni 
v sazce věděli, jak hrát s rozumem. proto jsou 
všichni naši zaměstnanci proškoleni a pro náš 
tým pravidelně pořádáme semináře s adiktolo-
gy. naši zaměstnanci se dokonce svými nápady 
a podněty podílejí na naší politice zodpovědné-
ho hraní.

3.  Školení prodejců – každý rok školíme naše 
prodejce, aby jim neunikly nové informace. 
Dbáme na to, aby uměli podat pomocnou ruku, 
pokud je to potřeba. speciální kartička zodpo-
vědného hraní je k dispozici na každém našem 
prodejním místě.

4.  Game design – při přípravách a vývoji nových 

her dbáme na to, abychom vyhodnotili jejich 
sociální dopad.

5.  Internetové hraní – Umožňujeme zákazníkům 
vyzkoušet si test, který jim napoví, jestli stále 
hraní považují za zábavu. V záloze máme i linku 
pomoci, pokud by byla potřeba. samozřejmostí 
pro nás je, že v žádném případě nepovolujeme 
hraní nezletilým.

6.  Reklama a marketing – plně dodržujeme etic-
ký kodex reklamy a mezinárodní standardy pro 
loterie. necílíme v naší komunikaci na děti ani 
na jiné zranitelné skupiny.

7.  Léčba závislostí – Jsme připraveni podat po-
mocnou ruku a zákazníky odkázat na konkrétní 
smysluplnou pomoc. spolupracujeme s adikto-
logy a obrátit se na nás může každý, kdo má 
pocit, že mu hraní přerostlo přes hlavu. Máme 
ucelený systém pomoci spolu s neziskovou or-
ganizací podané ruce. Účastníme se ale i pro-
jektů, které informují o rizicích hraní – například 
Hraní nebo občané proti hazardu.

8.  Vzdělávání hráčů – Chceme, abyste našim 
hrám rozuměli. U každé hry proto najdete 
Herní plán k nahlédnutí a pro jistotu zobrazu-
jeme i varování o rizicích spojených s hazard-
ním hraním. připravili jsme pro vás projekt Hraj 
s  rozumem, protože chceme, aby hra zůstala 
zábavou. na  těchto stránkách se dozvíte vše 
o zodpovědném hraní.

9.  Zapojení zúčastněných stran – Držíme krok 
s aktuálním děním v oblasti zodpovědného 
hraní a také se podílíme na minimalizaci rizik, 
která mohou hazardní hraní provázet. na-
sloucháme adiktologům a spolupracujeme 
s nimi.

10.  Oznamování a vyhodnocování – pravidelně 
se necháváme kontrolovat nezávislým audi-
torem, abychom si byli jisti, že jsme nejzod-
povědnější společností na trhu loterií. Díky 
tomu jsme držiteli dvou významných certi-
fikátů – el a Wla, které potvrzují, že  jsme 
leadry v péči o  zodpovědné hraní v  české 
republice.

1. Hrajte tak, abyste se bavili.
nikdy nesázejte víc, než můžete, 
nikdy nesázejte na dluh

6. Mějte svoji zábavu a vzrušení  
pod kontrolou – sledujte čas,  
částky ve hře, výhry i prohry

2. nastavte si herní limity
7. rozhodují náhoda a štěstí,  
nevěřte trikům, podvodným  
návodům a systémům

3. sázení vnímejte jako zábavu,
nikoli jako prostředek  
k okamžitému zbohatnutí

8. studujte jednotlivé hry, jejich  
výhody a rizika. Vyberte si ty,  
které vám nejlépe vyhovují

4. nehrajte, pokud jste  
pod vlivem alkoholu,
ve stresu nebo v depresi

9. sázejte a hrajte pouze tam,  
kde se hraje legálně, podle jasných  
a korektních pravidel

5. Buďte připraveni vyhrát,
buďte připraveni prohrát

10. Dbejte zákonů, seznamte se s pravidly  
příslušné hry a dodržujte je. Dodržujte  
pravidla sázkové společnosti  
a herního střediska

desatero zodpovědného hraní
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Životní prostředí

působení společnosti sazka má relativně nízké dopady na životní prostředí. Do značné míry jsou omezené povahou našeho obchodního modelu. Máme nízké vazby navá-
zané na rizika environmentálního aspektu, obzvlášť ve srovnání se společnostmi v jiných odvětvích ekonomiky. 

přesto však v budoucnu hodláme i nadále optimalizovat svou ekologickou stopu. stejně budeme i nadále sledovat enviromentální trendy a aplikovat je do všech oblastí 
našeho byznysu. Chápeme to jako přirozenou součást růstu společnosti. 

svůj dopad na životní prostředí bere sazka vážně a snaží se minimalizovat potenciální negativní dopady. Vynakládáme úsilí na minimalizaci své ekologické stopy. spotřeba 
elektrické energie i spotřeba paliva vozového parku jsou monitorovány a optimalizovány. V roce 2020 byla z důvodu pandemie lehce nižší spotřeba pohonných hmot než 
v roce 2021. nicméně i přes nárůst zaměstnanců a počtu firemních vozů se stále snažíme spotřebu postupně utlumovat.

Spotřeba energií  
v Sazce 2021 2020 2019 2018

nafta pro vozový park  
(v litrech) 242 028 239 834 255 655 300 280

Benzín pro vozový park  
(v litrech) 90 033 89 393 89 276 36 321

elektřina (kWh) 2 038 162 2 573 751 2 864 320 2 966 275

V roce 2021 se sazka přestěhovala z prahy 9 na prahu 6 do nově postaveného kom-
plexu Bořislavka. Majitel společnosti sazka při stavbě nového objektu kladl velký 
důraz na udržitelnost. V budoucnu si tak od nové budovy slibujeme výrazné snížení 
spotřeby energií a větší důraz na ekologii. Celý komplex má mezinárodně uznávaný 
zelený certifikát leeD Gold mimo jiné za využívání dešťové vody, zelené střechy, 
rekuperaci energie z výtahů a výměník tepla.

leeD je globálně uznávané certifikační schéma s nejrychleji rostoucím počtem cer-
tifikací. Hodnotí dopad na okolí, spotřeby vody a energií, použité materiály, kvali-
tu vnitřního prostředí a uživatelské kvality nutné pro efektivní práci. Certifikace má 
ze všech systémů nejkvalitnější hodnocení energetické náročnosti budovy v rámci 
dynamického počítačového modelování. 

Cíle pro rok 2022

nadále budeme pracovat na komplexní strategii 
zodpovědného hraní; ve spolupráci s institutem 
pro regulaci hazardních her a národním ústavem 
duševního zdraví budeme pokračovat ve vývoji 
modelu pro včasnou detekci rizikového chování 
a na vytvoření navazující cílené komunikace s hráči.

plánujeme upravit školení pro zaměstnance i  naše 
partnery na obchodních místech, ale třeba i nový 
a velmi povedený vzhled 18+, propagující zodpovědné 
hraní. 

naše úkoly pro rok 2022 zahrnují dále revizi vnitřního 
předpisu, aby odpovídal rozvinutější strategii 
zodpovědného hraní v sazce. Budeme aktualizovat 
etický kodex reklamy a marketingu, aby zohlednil 
nové vnitřní procesy a současně odpovídal novým 
požadavkům mezinárodního rámce.

Úpravám podrobíme i sekci zodpovědné hraní 
na našich webových stránkách, aby lépe reagovala 
na  potřebu sdílet v přehledné formě všechny 
důležité informace a byla lépe provázaná s webem 
Hraj s rozumem.

současně budeme pokračovat v iniciativě týden 
zodpovědného hraní a pokusíme se nejen navázat na 
úspěch z roku 2021, ale i rozvinout program do více 
aktivit.

Cílem je také úspěšný externí audit souladu 
zodpovědného hraní s mezinárodním loterním 
rámcem zodpovědného hraní asociací european 
lotteries a World lottery association.
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informační bezpečnost
sazka je auditována ve správě zabezpečení informací podle normy iso 27001: 2013 
a standardu Wla-sCs: 2016 security Control společnosti Worl lottery association. 
sazka udržuje a vyvíjí řešení prevence úniku dat pro dodatečnou ochranu zákaznic-
kých dat a citlivých obchodních informací. společnost provedla další kroky ve vývo-
ji spravovaného bezpečnostního operačního střediska, systému řízení zranitelnosti 
a zpravodajství o hrozbách. 

společnost prokázala silnou odolnost vůči dopadům epidemie covidu-19. Má velmi 
brzy plně přijatá organizační opatření k udržení operativnosti včetně efektivního 
způsobu používání domácí kanceláře pomocí robustní Vpn, Microsoft 365 s vhod-
nou bezpečnou konfigurací a školením uživatelů, aby tyto nástroje využívali efektiv-
ně a bezpečně.

Všechny systémy s internetovým připojením procházejí periodickým penetrač-
ním testováním. sazka provádí pravidelná školení a testování svých zaměstnanců 
v oblasti bezpečnosti informací a ochrany dat včetně testů, phishingové kampaně 
a gamifikace. společnost se zaměřuje také na rizika třetích stran a velmi úzce spo-
lupracuje se svými klíčovými dodavateli herních systémů prováděním auditů a spo-
lečných bezpečnostních cvičení.

etický kodex
sazka přijala etický kodex, jehož cílem je jasně stanovit principy a pravidla etického 
jednání zaměstnanců, ať již navenek společnosti nebo vůči sobě navzájem, zakotvit 
důležité zásady profesionálního postupu a posílit profesní identitu a odpovědnost 
zaměstnanců tak, aby byla dodržena etická pravidla vedoucí k rozvoji vysoké úrov-
ně firemní kultury.

sazka zcela odmítá jakoukoli formu korupce. etický kodex definuje soubor zásad 
a opatření k prevenci korupce na všech úrovních. součástí těchto pravidel jsou zá-
sady pro poskytování a přijímaní darů a jiných projevů pohostinnosti. zaměstnan-
ci sazky jsou povinni hlásit dary prostřednictvím interního online systému. existují 
přísná omezení pro interakci s vládními úředníky a zákaz poskytování jakékoli formy 
darů nebo pohostinnosti těmto osobám.

Jsou zavedeny přísné postupy, jak hlásit a vyšetřovat jakékoli potenciální aktivity 
související s korupcí. pravidla pro vnitřní šetření zahrnují ochranu osob, které pode-
zření na existenci protiprávního jednání oznámily. proti osobám, které se rozhodly 
své podezření oznámit, nesmějí být ze strany zaměstnanců či vedoucích pracovníků 
sazky nikdy uplatňována žádná odvetná ani jiná obtěžující opatření.

sazka vyžaduje uplatňování protikorupčních opatření i u svých obchodních partnerů 
a k jejich dodržování je smluvně zavazuje.

V české republice nebyly hlášeny žádné incidenty, nebylo provedeno žádné vyšet-
řování ze strany vlády ani jiných úřadů. nevznikla tedy ani žádná odsouzení za té-
mata související s úplatkářstvím nebo korupcí vůči sazce.

společnost sazka vybírá své dodavatele formou transparentních výběrových řízení. 
Ve strategických oblastech usilujeme o budování dlouhodobých obchodních vztahů, 
které jsou pravidelně revidovány podle aktuální situace. integrita a zabezpečení dat, 
samozřejmě i v online světě, jsou součástí kritérií výběru každého dodavatele.

ochrana proti praní špinavých peněz
Během roku 2021 sazka zrevidovala a změnila svou vnitřní politiku. Jedná se o sys-
tém vnitřních pravidel, zásad a kontrolních opatření proti legitimizaci výnosů z trest-
né činnosti a financování terorismu. tyto zásady platí pro všechny zaměstnance, 
zástupce a prodejce společnosti sazka. 

tato vnitřní politika je v souladu s českou legislativou, upravující boj proti praní 
peněz, boj proti financování terorismu (aMl/CFt) a mezinárodní sankce – zákon 
č. 253/2008 sb., o vybraných opatřeních proti legitimizaci výnosů z trestné čin-
nosti a financování terorismu, a zákona č. 69/2006 sb., o provádění mezinárodních 
sankcí. 

revize byla doprovázena účastí společnosti sazka na druhém kole národního hod-
nocení rizik, které je koordinováno Finančním analytickým úřadem a má za účel 
posoudit rizika praní peněz a financování terorismu v české republice. národní hod-
nocení rizik probíhalo od roku 2019 do poloviny roku 2021. Jeho výstupem je zpráva 
schválená vládou čr.

diverzita

V oblastech náboru lidí, odměňování a kariérním rozvoji je politikou sazky rozhodo-
vat výhradně na základě dovedností, zkušeností, kvalifikace a pracovního potenciálu 
jedince. to vše bez ohledu na pohlaví, věk, sexualitu, rodinné poměry, rodinný stav, 
zdravotní postižení, náboženství, politické preference, rasu nebo jakékoli jiné klasifi-
kace chráněné aplikovaným právem. 

V roce 2021 jsme mezi zaměstnanci dosáhli poměru 38 procent žen versus 62 pro-
cent mužů. na manažerských a ředitelských pozicích jsme zaměstnávali 30 procent 
žen. podíl žen pracujících v divizi technology byl 18 procent, přičemž od roku 2019 
jsme v této divizi zaznamenali nárůst počtu žen o 4 procentní body. také v divizi 
obchod počet žen od roku 2019 postupně narůstá.
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společenská zodpovědnost firem každým rokem nabírá na dů-
ležitosti. právě téma společenské odpovědnosti si sazka bere 
za své a chce se dlouhodobě profilovat jako společensky od-
povědná společnost, která sleduje trendy udržitelného rozvoje 
a snaží se je co nejrychleji implementovat napříč businessem. 
Vzhledem k obchodní povaze společnosti sazka dbáme přede-
vším na pravidla zodpovědného hraní, která posouváme až za 
hranice legislativou povinných opatření. 

V souladu s celorepublikovými průzkumy vidí sazka jako největší dar zpětně pro 
společnost spojení s českým sportem. Dlouhodobě rozhýbáváme české děti, pod-
porujeme olympioniky na jejich cestě za medailemi, inspirujeme k pohybu všechny 
generace a v rámci sponzoringu podporujeme i profesionální sport. 

V dalších letech si klademe za cíl zdokonalovat systém zodpovědného hraní, založit 
projekt zaměření proti hraní nezletilých, výrazněji se spojit s cyklistikou a darovat 
sportovní vybavení těm, kteří si jej nemohou dovolit.



Sazka, a. s.
evropská 866/69, Vokovice, 160 00 praha 6
česká republika

+420 266 12 12 12
info@sazka.cz
www.sazka.cz
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