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Obchodní firma: SAZKA a.s.

Sídlo: Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 190 93

Identifikační číslo: 264 93 993

Právní forma: akciová společnost 

Předmět podnikání:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

- provozování loterií a jiných podobných her v souladu s obecně závaznými právními předpisy

- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

- vedení spisovny

- vykonávání komunikační činnosti dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, které je podnikáním v elektronických komunikacích

- poskytování platebních služeb malého rozsahu dle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších 
předpisů

Předmět činnosti:

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
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SAZKA a.s. (dále také „Společnost“) je členem nadnárodní investiční skupiny KKCG, působící v 11 zemích na 4 kontinentech. 
SAZKA a.s. je společnost se sídlem v České republice založená podle práva České republiky.

Je největší a nejstarší loterijní společnost v České republice s cca 95% tržním podílem na trhu loterií a jiných podobných 
her.

Hlavními loterijními produkty společnosti jsou číselné loterie s nejznámější hrou Sportka. 
Kromě číselných loterií jsou v produktové nabídce stírací losy, sportovní kurzové sázky a rychloobrátkové hry. Druhým pilí-
řem jsou neloterijní produkty, kde stěžejní postavení zaujímají služby mobilního operátora SAZKAmo-
bil, dobíjení mobilních telefonů, prodej vstupenek a zprostředkování plateb za služby a zboží.

Své produkty poskytuje SAZKA a.s. hlavně prostřednictvím unikátní prodejní sítě s více než sedmi tisíci prodejními místy roz-
místěnými po celé České republice.

SAZKA a.s. je řádným členem největších a  nejvýznamnějších mezinárodních loterních organizací – European Lotteries 
(EL) a World Lottery Association (WLA).

Společnost dodržuje a prosazuje zásady zodpovědného hraní a etických principů v sázkovém a loterním průmyslu. Tyto akti-
vity rozvíjí a podporuje na národní i mezinárodní úrovni.

V oblasti výzkumu a vývoje nevyvíjí společnost SAZKA a.s. žádné aktivity.

Společnost SAZKA a.s. při své činnosti dodržuje zásady ochrany životního prostředí i pracovněprávní předpisy. 

SAZKA a.s. je stabilizovanou společností a bude i nadále aktivně usilovat o další posílení svého postavení na českém loterním 
trhu.

PROFIL SPOLEČNOSTI
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SAZKA a.s. je stále nejrychleji rostoucí loterijní společnost v Evropě.

SAZKA a.s. rozšířila Lottery Inside (loterie na pokladnách) o nového partnera – Českou poštu. 

V roce 2015 byl zahájen provoz mobilních platebních terminálů v prodejní síti. V roce 2014 se SAZKA a.s. připojila k meziná-
rodní loterii Eurojackpot a hra Eurojackpot se stala v roce 2015 jednou z hlavních loterijních her Společnosti. 

Ve Sportce SAZKA a.s. poprvé rozdala stokrát dva miliony. Sportka vloni vygenerovala 221 milionářů. Byla spuštěna nová 
komunikace hry Štastných 10.

Bylo nainstalováno 220 nových terminálů pro SAZKA Bet (AIO – all in one terminály) a v kurzových sázkách v roce 2015 rostly 
tržby o 37%. 

SAZKAmobil spustil nové paušální tarify a zvýšil své tržby o 147% s více než 160 000 zákazníky. Síť POS byla rozšířena o 38 
prodejních míst. 

Portál SAZKA svět má už více než 400 000 uživatelů. 

V roce 2015 se ještě více prohloubila spolupráce s Českým olympijským výborem. SAZKA a.s. byla stále hlavním partnerem 
České olympijské nadace a oficiálním partnerem Českého olympijského týmu. Do SAZKA Olympijského víceboje se zapo-
jilo přes 1400 škol a více než 200 000 dětí. Díky zákazníkům SAZKAmobilu mají dobrovolní trenéři dva roky volání zdarma. 

SAZKA a.s. spustila nový atraktivní formát losovacích pořadů. 

Byl spuštěn nový systém sjednocené komunikace Cisco. 

Od roku 2015 funguje nový benefitní program – Cafeterie. Společnost pro zaměstnance vybudovala nové pracovní prostře-
dí, relaxační zóny a zrekonstruovala firemní restauraci La Paluba. 

Zápisy do obchodního rejstříku v roce 2015:
- Zápis člena představenstva Martina Škopka dne 22. 1. 2015 (členem představenstva zvolen s  účinností k  15. 12. 

2014)

- Zápis počtu členů představenstva dne 22. 1. 2015:  5

- Zápis počtu členů dozorčí rady dne 22. 1. 2015:  4

- Zápis do ostatních skutečností, týkající se omezení převoditelnosti akcií dne 22. 1. 2015

- Vymazání Radka Dyntara z pozice člena dozorčí rady dne 17. 7. 2015 (zánik funkce 31. 5. 2015 – rozhodnutím jediné-
ho akcionáře v působnosti valné hromady)

PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ ROKU 2015
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Představenstvo SAZKA a.s.

Pavel Šaroch
předseda představenstva

Martin Bláha
člen představenstva

Robert Chvátal
člen představenstva

Kamil Ziegler
člen představenstva

Martin Škopek
člen představenstva

Dozorčí rada SAZKA a.s.

Karel Komárek
předseda dozorčí rady

Ivo Tajšl
člen dozorčí rady

Radek Dyntar
člen dozorčí rady do zániku členství dne 31. 5. 2015

Robert Kolář
člen dozorčí rady

Management SAZKA a.s.

Robert Chvátal
generální ředitel

Pavel Mucha
ředitel divize finance

Ilona Kubecová
ředitelka divize administrativní správa

Aleš Veselý
ředitel divize marketing

Ivo Tajšl
ředitel divize hry a provoz

Pavel Vápenka
ředitel divize prodejní síť

David Kortus
ředitel divize IT

Jan Schmiedhammer
manažer oddělení MVNO

Leoš Nováček
manažer oddělení lidské zdroje

Václav Friedmann
manažer oddělení komunikace

Václav Štěpán
manažer strategie a projektového řízení

SLOŽENÍ VRCHOLOVÝCH ORGÁNŮ
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V roce 2015 pokračoval druhým rokem rozvojový program prodejního týmu Sales Force Academy. Jako další zásadní roz-
vojový program byla zahájena Manažerská Akademie, která je zaměřena na rozvoj středního managementu a klíčových 
zaměstnanců. 

Úspěšnou implementaci principů firemní kultury a vysokou angažovanost zaměstnanců potvrdily výsledky průzkumu spo-
kojenosti zaměstnanců, který byl realizován v závěru roku.

V souvislosti s pokračujícím rozvojem businessu společnosti a implementací nových aktivit došlo k mírnému nárůstu počtu 
zaměstnanců.

Počet zaměstnanců

 k 1.1.2015 – 312
 k 31.12.2015 – 330

LIDSKÉ ZDROJE
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KPS MEDIA a.s. v likvidaci    IČO: 618 60 735

společnost byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2983, dne 26.1.1995

Sídlo:      Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 190 93   

Základní kapitál:     Kč 110.000.000,--

Majetková účast SAZKA a.s.:    100 %

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 22.9.2015, které nabylo právní moci dne 9.10.2015, byla společnost vymazána 
z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu společnosti z obchodního rejstříku bylo ukončení likvidace.

 

GTECH Czech Republic LLC., společnost s ručením omezeným  
Sídlo: 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle , 19801 Delaware, USA

Majetková účast SAZKA a.s.:           63%

SPORTLEASE a.s.      IČO: 623 61 546

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10231, dne 8.3.1995

Sídlo:      Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 190 93 

Základní kapitál:     Kč 40.100.000,-

Majetková účast SAZKA a.s.:          100 %

K 22.2.2016 došlo, na základě Smlouvy o převodu akcií uzavřené mezi společnostmi SAZKA a.s. a SAZKA Czech a.s., k prodeji 
100 % akciového podílu na  nového akcionáře, společnost SAZKA Czech a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, Strašnice, 
100 00 Praha 10, IČO 24852104, zapsanou v obchodním  rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 
18644.

SALEZA, a.s.                                                  IČO: 47116307

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1855, dne 15.2.1993

Sídlo:                                                     Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 190 93

Základní kapitál:                                                        Kč 1.399.600.000,--

Majetková účast SAZKA a.s.                                        98,1 %  

Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 628/2011-B-244 ze dne 27.5.2011 bylo rozhodnuto o prohlá-
šení konkursu na majetek dlužníka. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 30.5.2011 v 11:52 hod.

Společnost nemá pobočku ani jinou část obchodního závodu v zahraničí.

MAJETKOVÉ ÚČASTI (STAV K 31. 12. 2015)
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Společnost SAZKA a.s. byla v roce 2015 a nadále zůstává obchodní společností zabývající se zejména provozováním loterií 
a jiných podobných her. Její základní podnikatelská činnost spočívá v provozu číselných a okamžitých loterií, sportovních 
a kurzových sázek. V uplynulém roce 2015 se hra Eurojackpot stala druhou největší číselnou hrou Společnosti. 
Společnost v roce 2015 pokračovala také v posilování svých aktivit v neloterijní oblasti, zejména prostřednictvím rozšíření 
prodejní sítě mobilního operátora SAZKAMobil společně se zavedením prvního paušálního tarifu tohoto operátora. 

Společnost SAZKA byla v roce 2015 členem nadnárodní investiční skupiny KKCG SE (nyní KKCG PLC), kterým zůstává i nyní. 

Představenstvo Společnosti na svých zasedáních zabývalo zejména hospodařením Společnosti a naplňováním jak krátko-
dobých, tak dlouhodobých záměrů v podnikatelské činnosti Společnosti.

V roce 2015 SAZKA a.s. dosáhla zisku před zdaněním ve výši 1.231.794 tis. Kč. Celková výše tržeb Společnosti byla 11.332.060 
tis. Kč.
Stav majetku SAZKA a.s. k 31. prosinci 2015 byl následující:
• Stálá aktiva v hodnotě 12.492.742 tis. Kč, z toho dlouhodobý nehmotný majetek byl ve výši 2.136.354 tis. Kč, dlouhodobý 
hmotný majetek byl ve výši 650.706 tis. Kč a goodwill byl ve výši 9.636.112 tis. Kč.
• Oběžná aktiva v hodnotě 2.223.368 tis. Kč, z toho pohledávky 339.507 tis. Kč a krátkodobý finanční majetek, peníze a pe-
něžní ekvivalenty ve výši 1.823.848 tis. Kč.
Vlastní kapitál SAZKA a.s. k 31. 12. 2015 činil 4.656.870 tis. Kč a závazky včetně cizích zdrojů byly ve výši 10.059.240 tis. Kč.

Zhodnocení hlavních činností SAZKA a.s. v roce 2015:
  
Loterní činnost

Číselné loterie
Sportka v roce 2015 pokračovala v dynamickém růstu, a to nejen díky celoročnímu efektu zdražení. Velkým přínosem byly 
zejména akce na podporu sázení plného tiketu: věcné výhry Škoda Fabia a poprvé v historii také doplňková hra Stokrát dva 
miliony. Inkrementální tržby přineslo také zvýšení počtu mimořádných her Sportky na 16 oproti 12 pátečním losováním 
v předchozím roce. Díky Sportce v ČR za rok 2015 přibylo rekordních 221 milionářů.

Eurojackpot se stal druhou největší číselnou loterií na  českém trhu.  Jeho znalost přesáhla 90%, a  to jak díky atraktivní 
mediální kampani, tak také díky rekordní výhře ve výši téměř 2,5 miliardy Kč, kterou si v květnu odnesl šťastný výherce 
z východních Čech. 

Okamžité loterie
V roce 2015 SAZKA a.s. rozšířila portfolio stíracích losů o 24 nových loterií, které nabízí v cenách od 10 Kč do 500 Kč. Vytvořila 
nový úspěšný koncept family games, ve kterém je jedno téma zpracováno do více cenových kategorií. Mimořádně úspěšné 
byly losy v předvánočním období, kdy si  sázející mohli vybrat z nabídky tří vánočních loterií Přání, Vánoční přání a Milionové 
překvapení, které řada z nich věnovala jako dárek. 

Kurzové sázky:
Během roku 2015 došlo k významnému nárůstu tržeb o 37 %. Nedošlo k rozšíření nabídky u produktu, avšak bylo spuštěno 
220 All In One terminálů a vylepšena mobilní aplikace, která byla spuštěna na konci roku 2014. 

Online
Dlouhodobě je zlepšována mobilní aplikace SAZKA, v níž si své výhry pravidelně kontroluje téměř 300 000 zákazníků. Pro-
střednictvím záživného obsahu se podařilo vybudovat velké komunity aktivních fanoušků v sociálních médiích, především 
na Facebooku. Nový web Sazka.cz zákazníkům přináší zajímavý obsah a funkce a postupně je bude uvádět do zcela nového 
světa online sázení.

CRM
V průběhu roku 2015 vzniklo v rámci marketingu nové oddělení CRM. Nový team má za cíl řídit vztahy se stávajícími 
zákazníky, zvyšovat jejich hodnotu a spokojenost. 

Dalším smyslem fungování teamu je připravit Společnost na práci se zákazníky v nové éře online 
hraní.

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI  
A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2015
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Neloterní činnost

V dubnu roku 2015 rozšířil virtuální operátor SAZKAmobil prodejní síť o prodejny řetězce Globus a od května o pobočky 
České pošty. V květnu byl na trh uveden paušální tarif s neomezeným voláním a daty. Ke konci roku měl SAZKAmobil více 
než 160 000 aktivních zákazníků.

 

V roce 2015 nedošlo k zásadním změnám portfolia finančních a transakčních služeb. Společnost se soustředila především 
na přípravu převodu vybraných služeb (platby složenek) do sesterské společnosti SAZKA FTS a.s. 

k 1. 1. 2016.

Prodejní síť

Společnost poskytuje své produkty prostřednictvím unikátní prodejní sítě s  více než sedmi tisíci pobočkami. Na  těchto 
pobočkách SAZKA a.s. poskytuje plné portfolio svých produktů. Tuto síť podporuje síť Lottery inside, která nabízí 1 300 
prodejních míst s 5 450 přepážkami či pokladnami, kde lze vsadit jednu ze čtyř základních sázkových her společnosti SAZ-
KA a.s. Síť Lottery Inside je provozována v řetězcích PENNY, COOP, Česká pošta a pilotně i na několika prodejnách řetězce 
TESCO. V průběhu roku 2015 pokračovala optimalizace základní prodejní sítě, v rámci této optimalizace bylo nově zřízeno či 
přemístěno 993 terminálů, tj. téměř 14%.

Bezpečnostní certifikáty

SAZKA a.s. je držitelem dvou mezinárodně uznávaných certifikací, které osvědčují aplikaci a trvalý rozvoj systé- mu řízení in-
formační bezpečnosti (ISMS). Jedná se o standard ISO/IEC 27001 a mezinárodně uznávaný standard v oblasti bezpečnosti 
v herního průmyslu SCS (Security Control Standard) udělený Světovou loterní asociací WLA. V průběhu roku 2016 SAZKA a.s. 
podstoupí recertifikační proces k obnově certifikátu ISO 27001 a WLA-SCS.

IT

SAZKA a.s. implementovala prostřednictvím technologického partnera IGT B2B rozhraní pro zpracování loterních i nelo-
terních produktů v řetězci Tesco a na pobočkách České pošty. Do budoucna se předpokládá další rozvoj a rozšíření služeb. 

Ve spolupráci s UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s. a specializovanými partnery v oblasti akceptace kreditních 
karet, SAZKA a.s. přišla do prodejní sítě s nabídkou platebního řešení pomocí mobilních platebních terminálů. Terminály 
akceptují všechny běžné typy platebních karet.

Terminálové služby byly rozšířeny o možnost platby faktur zákázníků SAZKA mobil – tzv. postpaid.

Portfolio produktů neloterní povahy bylo v září 2015 doplněno o novou dobíjenou předplacenou kartu BiiP (tzv. dětskou 
kartu) ve spolupráci s MOPET CZ a.s. Držitelé této karty si mohou prostřednictvím této služby svoji kartu dobíjet v síti SAZKA 
a.s. a jak ukazují zkušenosti s BLESK peněženkou, jedná se o oblíbený způsob dobíjení.

V rámci využití platformy IBM Cognos (zavedené v roce 2014) byly implementovány projekty rodiny Business Intelligence, 
které svými výstupy v podobě reportů již poskytují podklady pro efektivní obchodní rozhodování a plánování.

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI  
A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2015
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Společnost SAZKA a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 190 93, IČO: 26493993, zapsaná v obchodním rejstříku ve-
deném Městským soudem v  Praze, oddíl B, vložka 7424 (dále jen „Společnost“) byla v  účetním období od 1.1.2015 do 
31.12.2015 (dále jen „Účetní období“) ovládanou osobou ve smyslu ustanovení § 74 a násl.  zákona č. 90/2012 Sb., o ob-
chodních společnostech a družstvech (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“).

Představenstvo Společnosti, jako osoby ovládané, v souladu s ustanovením § 82 Zákona o obchodních korporacích, vypra-
covalo za uplynulé Účetní období tuto Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou 
osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále též jen „Zpráva o vztazích“ a „Propojené osoby“). Zpráva o 
vztazích je vypracována v členění vycházejícím z ustanovení § 82 odst. 2 a odst. 4 ZOK.

1. Struktura vztahů mezi Společností a dalšími propojenými osobami

Společnost je součástí skupiny KKCG tvořené společnostmi, které jsou všechny, přímo nebo nepřímo, ovládány společností 
KKCG PLC, reg. č. HE180090, se sídlem Alasias Street 8, Christodoulides Building, 3095 Limassol, Kyperská republika (dále 
jen „KKCG PLC“).

Společnost je společností KKCG PLC ovládána nepřímo, prostřednictvím mateřské společnosti  SAZKA Czech a.s., se sídlem 
Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 24852104, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským sou-
dem v Praze, oddíl B, vložka 18644, která je dále ovládána společností SAZKA Group a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, 
Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 24287814, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 18161 (tato společnost je přímo ovládána společností KKCG PLC).

Seznam všech ostatních společností skupiny KKCG, tj. společností ať již přímo nebo nepřímo ovládaných společností KKCG 
PLC, tvoří přílohu této Zprávy o vztazích.

2. Úloha Společnosti

Společnost má v rámci skupiny KKCG důležitou roli, je největší loterijní společností v České republice. Hlavním předmětem 
podnikání je provozování loterií a jiných podobných her v souladu s obecně závaznými právními předpisy, tj. provozování 
okamžitých a číselných loterií, sportovních a kurzových sázek a jiných podobných her v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných hrách. Kromě loterijní a sázkové činnosti provozuje Společnost také neloterijní podnikatelské 
aktivity prostřednictvím obchodních míst a terminálů. 

3. Způsob a prostředky ovládání

Ovládání je vůči Společnosti uplatňováno prostřednictvím 100% podílu na hlasovacích právech na valné hromadě Společ-
nosti.

4. Přehled významných jednání

V Účetním období Společnost učinila na popud nebo v zájmu KKCG PLC nebo jí ovládaných osob dále uvedená jednání 
týkající se majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu Společnosti zjištěného podle poslední účetní závěrky, a to na zá-
kladě:

- INVESTMENT AGREEMENT s KKCG STRUCTURED FINANCE LIMITED ze dne 8.10.2013 (průběž-
né ukládání volných finančních prostředků).
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5. Přehled vzájemných smluv

Mezi Společností a KKCG PLC, resp. mezi Společností a dalšími osobami ovládanými KKCG PLC, byly v Účetním období uza-
vřeny tyto smlouvy:

- Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny s MND a.s. ze dne 1.1.2015;

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny s MND a.s. ze dne 8.12.2015;

- Dohoda o postoupení Smlouvy o spolupráci se SAZKA FTS a.s. a MND a.s. ze dne 10.12.2015;

- Smlouva o sdružených službách dodávky plynu s MND a.s. ze dne 8.12.2015;

- Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb s KKCG a.s. ze dne 6.1.2015;

- Smlouva o poskytování bezpečnostních služeb s Kynero Consulting a.s. ze dne 1.8.2015;

- Smlouva o poskytování služeb souvisejících s provozem Call Centra s Informační linky s.r.o. ze dne31.3.2015;

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci (ze dne 7.2.2014) s Informační linky s.r.o. ze dne 13.3.2015;

- Dohoda o vypořádání vzájemných vztahů s DataSpring s.r.o. ze dne 31.3.2015;

- Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu prostorů sloužících k podnikání (ze dne 21.4.2014) s DataSpring s.r.o. ze   
dne 27.4.2015;

- Smlouva o dodávce a implementaci hardware a o poskytování služeb komunikačního systému sjednocené 
komunikace a servisního zajištění s DataSpring s.r.o. ze dne 29.5.2015;

- Smlouva o poskytování služeb s DataSpring s.r.o. ze dne 22.7.2015;

- Smlouva o dodávce a implementaci hardware a software pro zálohování včetně maintenance s DataSpring 
s.r.o. ze dne 20.10.2015;

- Smlouva o  implementaci monitorovacího systému a  SIEM včetně maintenance s  DataSpring s.r.o. ze dne 
7.12.2015;

- Smlouva o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací s DataSpring s.r.o. ze dne 4.11.2015;

- Smlouva o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací se Springtide Ventures s.r.o. ze dne 3.6.2015;

- Smlouva o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací se Springtide Ventures s.r.o. ze dne 27.11.2015;

- Smlouva o obchodní spolupráci s Cestovní kanceláří FISCHER, a.s. ze dne 2.12.2015;

- Smlouva o  zpracování účetní evidence, účetních závěrek a  daňových přiznání se SAZKA FTS a.s. ze dne 
17.12.2015;

- Smlouva o poskytování služeb se SAZKA FTS a.s. ze dne 17.12.2015;

- Smlouva o obchodním zastoupení se SAZKA FTS a.s. ze dne 15.12.2015;

- Dohoda o postoupení práv a převzetí závazků ze Smlouvy o spolupráci se SAZKA FTS a.s. a Česká pojišťovna 
a.s. ze dne 16.12.2015;

- Dohoda o postoupení Smlouvy o spolupráci se SAZKA FTS a.s. a RAVOS s.r.o. ze dne 18.12.2015;

- Dohoda o  postoupení Smlouvy o  spolupráci se SAZKA FTS a.s. a  ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. ze dne 
21.12.2015;

- Dohoda o postoupení Smlouvy o spolupráci se SAZKA FTS a.s. a Česká podnikatelská 
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group ze dne 18.12.2015;
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- Dohoda o postoupení Smlouvy o spolupráci se SAZKA FTS a.s. a VODOSPOL s.r.o. ze dne 18.12.2015;

- Dohoda o postoupení Smlouvy o spolupráci se SAZKA FTS a.s. a Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze 
dne 18.12.2015;

- Dohoda o  postoupení Smlouvy o  spolupráci se SAZKA FTS a.s. a  VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. ze dne 
18.12.2015;

- Dohoda o postoupení Smlouvy o spolupráci se SAZKA FTS a.s. a 1.SčV, a.s. ze dne 18.12.2015;

- Dohoda o postoupení Smlouvy o spolupráci se SAZKA FTS a.s. a VODÁRNA PLZEŇ a.s. ze dne 18.12.2015;

- Dohoda o  postoupení Smlouvy o  spolupráci se SAZKA FTS a.s. a  MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. ze dne 
18.12.2015;

- Dohoda o postoupení Smlouvy o spolupráci se SAZKA FTS a.s. a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 
18.12.2015;

- Dohoda o postoupení Smlouvy o spolupráci se SAZKA FTS a.s. a Středočeské vodárny, a.s. ze dne 18.12.2015;

- Dohoda o  postoupení Smlouvy o  spolupráci se SAZKA FTS a.s. a  Královehradecká provozní, a.s. ze dne 
18.12.2015;

- Dohoda o postoupení Smlouvy o spolupráci se SAZKA FTS a.s. a Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. 
ze dne 18.12.2015;

- Dohoda o postoupení Smlouvy o spolupráci se SAZKA FTS a.s. a Home Credit a.s. ze dne 18.12.2015;

- Dohoda o postoupení Smlouvy o spolupráci se SAZKA FTS a.s. a UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 16.12.2015;

- Dohoda o postoupení Smlouvy o spolupráci se SAZKA FTS a.s. a Home Credit a.s. ze dne 18.12.2015;

- Dohoda o postoupení Smlouvy o spolupráci se SAZKA FTS a.s. a MAFRA, a.s. ze dne 16.12.2015;

- Dohoda o postoupení Smlouvy o spolupráci se SAZKA FTS a.s. a Generali Pojišťovna a.s. ze dne 16.12.2015;

- Dohoda o  postoupení Smlouvy o  spolupráci se SAZKA FTS a.s. a  Tarsago Česká republika, s.r.o. ze dne 
16.12.2015.

V průběhu Účetního období byly nadále účinné tyto smlouvy mezi Společností a KKCG PLC, resp. mezi Společností a dalšími 
osobami ovládanými KKCG PLC, uzavřené před Účetním obdobím:

- Smlouva o spolupráci s Informační linky s.r.o. ze dne 7.2.2014 ve znění Dodatku č. 1;

- Smlouva o nájmu prostorů sloužících k podnikání s DataSpring s.r.o. ze dne 21.2.2014, ve znění Dodatků č. 1 
až 5;

- Rámcová smlouva o poskytování konzultačních služeb s DataSpring s.r.o. ze dne 30.6.2014;

- Smlouva o poskytování služeb s KKCG a.s. ze dne 16.4.2013 ve znění Dodatku č. 1 a 2;

- Smlouva o úpravě vztahů v rámci DPH skupiny s Cestovní kanceláří FISCHER, a.s. ze dne 17.12.2013 ve znění 
Dodatku č. 1 s MND a.s. a Cestovní kancelář FISCHER, a.s.;

- Smlouva o obchodní spolupráci s Cestovní kancelář FISCHER, a.s. ze dne 18.3.2014;

- FACILITY AGREEMENT s KKCG PLC ze dne 19.9.2013;
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- CALL OPTION AND GUARANTEE AGREEMENT s KKCG PLC a dalšími subjekty ze dne 23.10.2014;

- GUARANTEE AGREEMENT s KKCG PLC a dalšími subjekty ze dne 23.10.2014;

- PATRONAGE AGREEMENT s KKCG PLC a dalšími subjekty ze dne 23.10.2014;

- Rámcová smlouva o správě licencí a poskytování licencí k softwarovým produktům MICROSOFT a o poskyto-
vání služeb s tím souvisejících s DataSpring s.r.o. ze dne 21.11.2013 smlouva uzavřena do 30.6.2016);

- Smlouva o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací s DataSpring s.r.o. ze dne 21.10.2013 (smlouva uza-
vřena do 21.10.2016);

- Smlouva o  mlčenlivosti a  ochraně důvěrných informací s  Informační linky s.r.o. ze dne 6.8.2013 (smlouva 
uzavřena do 6.8.2016);

- Smlouva o poskytování služeb s Informační linky s.r.o. ze dne 1.7.2013;

- Smlouva o  spolupráci v  oblasti poskytování cestovního ruchu s  Cestovní kancelář FISCHER, a.s. e dne 
28.5.2012;

- Smlouva o spolupráci s Cestovní kancelář FISCHER, a.s. ze dne 30.8.2012;

- Smlouva o nájmu prostorů sloužících k podnikání se SPORTLEASE a.s. ze dne  1.3.2012;

- Smlouva o vedení účetnictví a souvisejících agend se SPORTLEASE a.s. ze dne 28.4.2003, ve znění Dodatku 
č. 1.

6. Posouzení vzniklé újmy a jejího vyrovnání

Všechna výše uvedená právní jednání byla uskutečněna v rámci běžného obchodního styku za podmínek v obchodním sty-
ku obvyklých a za všechna plnění poskytnutá Společností na základě výše uvedených smluv, bylo Společnosti poskytnuto 
odpovídající protiplnění, v důsledku čehož Společnosti v Účetním období nevznikla ze vztahů mezi Propojenými osobami 
žádná újma.

7. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi Propojenými osobami

Členství ve skupině KKCG s ovládající osobou KKCG PLC umožňuje Společnosti čerpat výhody spočívající zejména ve sdílení 
know-how a informací (v rozsahu povoleném zákonem a smluvními ujednáními s třetími osobami), v možnosti těžit z dobré 
pověsti spojené s obchodní značkou KKCG a možnosti přístupu k vnitroskupinovému i bankovnímu financování Společnosti 
(např. ve formě možnosti poskytnout zajištění za finanční závazky Společnosti jinými osobami ze skupiny). 

Společnost neidentifikovala žádné nevýhody, které by jí plynuly ze vztahů mezi Propojenými osobami

Příloha: Seznam Propojených osob

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SAZKA A.S. O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU 
A OSOBOU OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU 

A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU



15 I SAZKA A.S. I VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 I

Příloha č. 1: Seznam Propojených osob

SEZNAM OSOB OVLÁDANÝCH KKCG PLC K 31.12.2015
KKCG PLC, se sídlem 8 Alasias Street, Christodoulides Building, 3095 Limassol, Kyperská republika, reg. č. HE180090;

 KKCG Oil & Gas B.V., se sídlem 1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 1207, Nizozemské království, reg. č. 61025119;

 MND Group N.V., se sídlem 1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 1207, Nizozemské království, reg. č. 34246576;

 MND a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, IČ 28483006;

 MND Drilling & Services a.s., se sídlem Lužice, Velkomoravská 900/405, PSČ 696 18, IČ 25547631;

 MND Gas Storage a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, IČ 27732894;

 MND Energy Trading a.s., se sídlem Praha 10, Strašnice, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČ 29137624;

 MND Group AG, se sídlem Kapellgasse 21, 6004 Luzern, Švýcarská konfederace, reg. č. CHE-448.401.517;

 MND Gas Storage Germany GmbH, se sídlem 45136 Essen, Ruhrallee 80, Spolková republika Německo, reg. č. 
HRB25715;

 MND Ukraine B.V., se sídlem 1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 1207, Nizozemské království, reg. č. 59394072;

 Geologichchne byreau “Lviv”LLC, se sídlem L’vivska Oblast, L’viv, 79011, ul. Kubiyovicha 18, Office 6, Ukrajina;

 “Goryzonty” LLC, se sídlem L’vivska Oblast, L’viv, 79005, Akademika Pavlova 6C, Office 7, Ukrajina, reg.č. 31978102;

 Prykarpatska Energetychna Kompania LLC, se sídlem Ivano-Frankovska Oblast, Bogorodchany, 77701, ul. 
Shevchenka, Ukrajina;

 MND Drilling Germany GmbH, se sídlem 82031 Grünwald, Bavariafilmplatz 7, Bavorsko, Spolková republika 
Německo, reg.č. HRB200127;

 LP Drilling S.r.l., se sídlem 29016 Cortemaggiore, Salvo D’Acquisto 5, Itálie, reg.č. 01294260334;

 MND Georgia B.V., se sídlem 1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 1207, Nizozemské království, reg. č. 52308944;

 MND E&P Germany GmbH, se sídlem 22299 Hamburg, Himmelstrasse 9, Spolková republika Německo, reg. č. 
HRB125993;

 MND Russia N.V., se sídlem 1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 1207, Nizozemské království, reg. č. 57169284;

 OOO Belisar, se sídlem Saratov, ulitsa Chelyuskintsev 68, 410031, Ruská federace, reg. č. 1116317007674;

 MND Samara Holding B.V., se sídlem 1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 1207, Nizozemské království, reg.č. 
52990680;

 OOO MND Samara, se sídlem ul. Alexeya Tolstogo 92, Samara, Samarská obl., 443099, Ruská federace, reg. č. 
1046301405094;

 Collington II Limited, se sídlem Custom House Plaza Block 6, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irská 
republika, reg.č. 506335;

 KKCG UK Limited, se sídlem, Londýn, One Connaught Place, 5th Floor, W2 2ET, Spojené království, 
reg.č. 8869774;
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 KKCG Director 1 B.V., se sídlem 1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 1207, Nizozemské království, reg. č. 59525819;

 KKCG a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČ 27107744;

 PERULA a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČ 28226364;

 Kynero Consulting a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČ  24193461;

 G-JET s.r.o., se sídlem Praha 10, Staršnice, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČ 27079171;

 KKCG Entertainment & Technology B.V., se sídlem 1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 1207, Nizozemské královst-
ví, reg. č. 58856765;

 Apus Holding N.V., se sídlem 1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 1207, Nizozemské království, reg. č. 54152593;

 Informační linky s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Opletalova 1015/55, PSČ 110 00, IČ 24728055;

 DataSpring s.r.o., se sídlem Praha 9, Vysočany, K Žižkovu 851/4, PSČ 190 00, IČ 28808681;

 Austrian Gaming Holding a.s., se sídlem Praha 10, Strašnice, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČ 04047788

 CAME Holding GmbH, se sídlem Universitätsring 10, 1010 Wien, Rakouská republika, reg. č. 038898d;

 SPORTLEASE a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 190 93, IČ 62361546;

 SAZKA FTS a.s., se sídlem Praha 9, Vysočany, K Žižkovu 851/4, PSČ 190 00, IČ 01993143;

 RUBIDIUM HOLDINGS LIMITED, se sídlem 8 Alasias Street, Christodoulides Building, 3095 Limassol, Kyperská re-
publika, reg.č. HE287956;

 Vitalpeak Limited, se sídlem Arch. Makariou III, 195, Neocleous House, 3030 Limassol, Kyperská republika, reg. č. HE 
228204

 KKCG Real Estate a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČ 24291633;

 FM&S Czech a.s., se sídlem Praha 10, Strašnice, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČ 04283112

 KKCG Industry B.V., se sídlem 1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 1207, Nizozemské království, reg. č. 27271144;

 INTERMOS Praha s.r.o., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČ 63076349;

 Moravia Systems a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČ 26915189;

 INTERMOS Bratislava s.r.o., se sídlem Bratislava, Slovnaftská ulica 102/A, PSČ 821  07, Slovenská republika, 
IČ 26915189;

 KKCG STRUCTURED FINANCE LIMITED, se sídlem 8 Alasias Street, Christodoulides Building, 3095 Limassol, Kyper-
ská republika, reg. č. HE179840;

 KKCG Investments B.V., se sídlem 1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 1207, Nizozemské království, reg. č. 3425187;

 Medicem Group B.V., se sídlem 1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 1207, Nizozemské království, reg. č. 53557972;

 MEDICEM International GmbH, se sídlem Zug, Baarerstrasse 8, 6300, Švýcarská konfederace, reg.č. CH-
170.4.010-812-2;
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 MEDICEM International CR s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, Nusle, PSČ 140 00, IČ 24197653;

 MEDICEM Technology s.r.o., se sídlem Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 20, okres Kladno, PSČ 273  01, IČ 
48036374;

 MEDICEM Institute s.r.o., se sídlem Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 20, okres Kladno, PSČ 273 01, IČ 26493331;

 MEDICEM OPHTHALMIC (CY) LIMITED, se sídlem Arch. Makariou III, 195 Neocleous House, 3030 Limassol, Kyperská 
republika, reg.č. HE314823;

 MEDICEM TISSUE (CY) LIMITED, se sídlem Arch. Makariou III, 195 Neocleous House, 3030 Limassol, Kyperská repub-
lika, reg.č. HE314849;

 MEDICEM GYNECO (CY) LIMITED, se sídlem Arch. Makariou III, 195 Neocleous House, 3030 Limassol, Kyperská re-
publika, reg.č. HE314834;

 Vinohradská 230 a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČ 26203944;

 TrustYard s.r.o., se sídlem Praha 10, Strašnice, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČ 28960823;

 Springtide Ventures s.r.o., se sídlem Praha 10, Strašnice, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČ 01726587;

 JTU Czech, s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, V celnici 1031/4, PSČ 110 00, IČ 02612020;

 BOŘISLAVKA OFFICE & SHOPPING CENTRE s.r.o., sídlem Praha 10, Strašnice, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČ 
27457621;

 Theta Real s.r.o., sídlem Praha 10, Strašnice, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČ 27631842;

 PXY Czech, a.s., se sídlem Praha 10, Strašnice, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, IČ 01409476;

 Cestovní kancelář FISCHER, a.s., se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, IČ 26141647;

 CKF facility s.r.o., se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, IČ 28982738;

 KKCG Investments AG, se sídlem Kapellgasse 21, 6004 Luzern, Švýcarská konfederace, reg. č. CHE-271.643.388
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Výkaz zisku nebo ztráty a ostatního úplného 
výsledku 

Bod 
přílohy 

Za rok 2015 Za rok 2014 

    

Tržby z loterní a sázkové činnosti 6 4 935 884 4 122 973 

Tržby z vkladů  11 002 512 8 977 970 

Výhry  -6 066 628 -4 854 997 

Tržby z ostatních činností 6 329 548 268 170 

Čisté tržby   5 265 432 4 391 143 

    

Náklady na tržby z loterní a sázkové činnosti 7 -2 097 724 -1 807 323 

Odměny za služby  -1 033 383 -913 700 

Loterní daň  -982 105 -834 475 

Ostatní náklady na tržby z loterní a sázkové činnosti  -82 236 -59 148 

Náklady na tržby z ostatních činností 7 -222 109 -161 283 

Náklady na prodej   -2 319 833 -1 968 606 

    

Hrubá marže  2 945 599 2 422 537 
    

Ostatní provozní výnosy  334 15 404 

Provozní náklady 8 -1 343 876 -1 195 945 

Marketingové a odbytové náklady  -758 500 -637 434 

Administrativní náklady  -508 551 -466 044 

Ostatní provozní náklady  -76 825 -92 467 

Provozní výsledek hospodaření   1 602 057 1 241 996 
    

Výnosové úroky 10 1 694 1 903 

Nákladové úroky 10 -405 119 -605 698 

Ostatní zisky (+)/ztráty (-) z finanční oblasti 10 33 162 -5 163 

Finanční výsledek hospodaření   -370 263 -608 958 
    

Výsledek hospodaření před zdaněním  1 231 794 633 038 
    

Daň z příjmů 11 -237 313 -120 451 
    

Výsledek hospodaření za účetní období  994 481 512 587 

    
Položky, které budou reklasifikované do výkazu zisku a 
ztráty    

Přecenění zajišťovacích derivátů  16 290 -17 248 

Odložená daň z přecenění zajišťovacích derivátů  - 3 094 3 277 

Ostatní úplný výsledek za účetní období (po zdanění)  13 196 -13 971 
    

Úplný výsledek hospodaření za účetní období  1 007 677 498 616 
       

 
Zisk na akcii    

Základní zisk na akcii (v Kč) 21 220 996 113 908 

Zředěný zisk na akcii (v Kč) 21 220 996 113 908 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
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Výkaz o finanční pozici  
Bod 

přílohy 
 

31.12.2015 
    

31.12.2014 

     

AKTIVA     

     

Dlouhodobý nehmotný majetek 12  2 136 354 2 101 919 

Goodwill 12  9 636 122 9 636 122 

Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, budovy a zařízení) 13  650 706 679 826 
 
Investice v podnicích s rozhodujícím vlivem 15 

 
18 600 106 607 

Ostatní dlouhodobé finanční investice               16  42 199 42 199 
Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní 
dlouhodobá aktiva 18 

 
8 761 5 289 

Stálá aktiva celkem    12 492 742 12 571 962 
     

Zásoby             6 823 7 699 
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní krátkodobá 
aktiva 18 

 
339 507 179 651 

Pohledávka z titulu splatné daně z příjmů 12  -- 65 425 

Krátkodobé pohledávky z finančních instrumentů 19  1 200 152 100 009 

Peníze a peněžní ekvivalenty 20  623 696 986 896 

Majetek určený k prodeji 14  53 190 -- 

Oběžná aktiva celkem    2 223 368 1 339 680 
     

Aktiva celkem   14 716 110 13 911 642 

     
 
 
Příloha k účetní závěrce na stranách 24 až 71 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
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Výkaz o finanční pozici (pokračování) 
Bod 

přílohy 
 

31.12.2015 31.12.2014 

     

PASIVA     

     

Vlastní kapitál     

Základní kapitál 21  450 000 450 000 

Kapitálové a ostatní fondy 21  1 453 064 1 439 868 

Výsledek hospodaření minulých let a běžného období 21  2 753 806 1 759 325 

Vlastní kapitál celkem    4 656 870 3 649 193  
     

Závazky     

Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - dlouhodobá část 22  5 416 747 5 797 103 

Dlouhodobé závazky z finančních instrumentů 16  49 200 48 355 

Odložený daňový závazek 17  221 053 165 571 

Dlouhodobé rezervy 24  21 960 -- 

Dlouhodobé závazky celkem    5 708 960 6 011 029 
     

Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - krátkodobá část           22  2 811 702 2 885 243 
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a ostatní 
krátkodobé závazky 23 

 
1 274 212 1 152 791 

Závazek z titulu splatné daně z příjmů 11  83 423 -- 

Krátkodobé závazky z finančních instrumentů 22  957 17 248 

Krátkodobé rezervy 24  179 986 196 138 

Krátkodobé závazky celkem    4 350 280 4 251 420 

     

Závazky celkem    10 059 240 10 262 449 
     

Vlastní kapitál a závazky celkem   14 716 110 13 911 642 

        

     
*) Změna prezentace viz bod č. 5. 
 
 
 
 
Příloha k účetní závěrce na stranách 24 až 71 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
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Výkaz změn vlastního kapitálu       
 Bod 

přílohy 

Základní 
kapitál 

Ostatní 
kapitálové 

fondy  

Výsledek 
hospodaření 

minulých let a 
běžného 

období 

Vlastní 
kapitál 
celkem 

 

     

Stav k 1. lednu 2014 450 000 
1 453 

839 1 246 738 
3 150 

577 

     

Výsledek hospodaření za rok 2014 -- -- 512 587 512 587 

     

Přecenění zajišťovacích derivátů  -- -13 971 -- -13 971 

Úplný výsledek hospodaření za rok 2014 -- -13 971 512 587 498 616 

         

Stav k 31. prosinci 2014 450 000 
1 439 

868 1 759 325 
3 649 

193 
 
 

Stav k 1. lednu 2015 450 000 
1 439 

868 1 759 325 
3 649 

193 

     

Výsledek hospodaření za rok 2015 --  994 481 994 481 

     

Přecenění zajišťovacích derivátů  -- 13 196 -- 13 196 

Úplný výsledek hospodaření za rok 2015 -- 13 196 994 481 
1 007 

677 

      

Stav k 31. prosinci 2015 450 000 
1 453 

064 2 753 806 
4 656 

870 
 
 
 
 
Příloha k účetní závěrce na stranách 24 až 71 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 
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Výkaz o peněžních tocích 
Bod 

přílohy Za rok 2015 
Za rok 

2014 
 

 
PROVOZNÍ ČINNOST      
Zisk (+) za účetní období  994 481 512 587   
Úprava o:      
Daň z příjmů 11 237 313 120 451   
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 8 52 925 51 068   
Ztráta (+) z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 8 4 051 12 907   
Zisk (-) v souvislosti s vyřazením cenných papírů a ostatní finanční výnosy  -981 --   
Čistý úrokový náklad (+)  403 425 603 796   
Snížení hodnoty aktiv (+)  7 789 --   
Čistá kurzová ztráta (+) 10 2 154 --   
Výnosy z držby cenných papírů (-) 10 -34 335 --   
Provozní výsledek před změnou pracovního kapitálu a rezerv  1 666 822 1 300 809   
      
Zvýšení (+) rezerv 24 5 808 59 111   
Snížení (+) zásob  876 -3 299   
Zvýšení (-) pohledávek z obchodních vztahů a jiných aktiv 18 -162 522 -62 318   
Zvýšení (+) závazků z obchodních vztahů a jiných závazků 23 121 421 390 044   
Peněžní prostředky generované z provozní činnosti  1 632 405 1 684 347   
      
Zaplacené úroky  -285 441 -692 387   
Zaplacená daň z příjmů  -36 078 -188 909   
Čistý peněžní tok generovaný z provozní činnosti  1 310 886 803 051   
      
INVESTIČNÍ ČINNOST      
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 13 -62 332 -28 342   
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 12 -65 327 -42 985   
Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  280 6 500   
Příjmy z podílu na likvidačním zůstatku majetkových účastí 10 89 288 --   
Přijaté úroky  1 694 1 903   
Přijaté dividendy 10 34 335 --   
Čistý peněžní tok použitý v (-) investiční činnosti  - 2 062 -62 924   
      
FINANČNÍ ČINNOST      
Přijaté úvěry a zápůjčky  256 000 6 482 187   
Uhrazené úvěry a zápůjčky  -827 881 -6 822 733   
Uhrazené závazky z finančního leasingu  -- 2   
Čistý peněžní tok použitý ve (-) finanční činnosti  -571 881 -340 544   
      
Čisté zvýšení (+) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů  736 942 399 583   
      
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku účetního 
období 21 1 086 906 687 322 

 
 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního 
období 21 1 823 848 1 086 905 

 
 

      

Příloha k účetní závěrce na stranách 24 až 71 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 
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Příloha účetní závěrky 
  

1. Obecné informace o společnosti 
 

1.1.  Charakteristika 
 
SAZKA a.s. (dále také jen „společnost“) je společnost se sídlem v České republice založená podle práva České 
republiky (dne 27. června 2014 byla do obchodního rejstříku zapsána změna obchodní firmy společnosti z 
původního názvu SAZKA sázková kancelář, a.s.). SAZKA a.s. je největší domácí provozovatel číselných a 
okamžitých loterií. Základní podnikatelská činnost spočívá v provozování číselných a okamžitých loterií a 
sportovních a kurzových sázek.  

SAZKA a.s. je akciovou společností zapsanou do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 7424, Česká republika, dne 28. listopadu 2001. Sídlo společnosti je K Žižkovu 851, Praha 9, PSČ 190 93, 
IČ 264 93 993. 

 

1.2.  Předmět činnosti 
 
Hlavním předmětem podnikání je provozování loterií a jiných podobných her v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, tj. provozování okamžitých a číselných loterií, sportovních a kurzových sázek a jiných 
podobných her v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění 
(dále jen „loterní zákon“).  
 
Kromě loterní a sázkové činnosti provozuje SAZKA a.s. také neloterní podnikatelské aktivity prostřednictvím 
obchodních míst a terminálů (např. dobíjení předplacených karet pro mobilní telefony, prodej vstupenek na 
nejrůznější kulturní, sportovní a společenské akce, placení faktur, pojištění, placení složenek a splácení úvěrů 
prostřednictvím sítě terminálů). Dále SAZKA a.s. provozuje virtuálního operátora SAZKAmobil. 
 

1.3.  Složení statutárního orgánu a dozorčí rady 
 
Složení představenstva k 31. prosinci 2015 (počet členů 5): 

předseda představenstva:  Pavel Šaroch 
členové představenstva:   Martin Bláha 

Robert Chvátal 
Kamil Ziegler 
Martin Škopek 

 

Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2015 (počet členů 4): 

předseda dozorčí rady:   Karel Komárek 
člen dozorčí rady:   Ivo Tajšl 
     Robert Kolář 
     4. člen – neobsazeno 
 

1.4.  Jediný akcionář společnosti 
 
SAZKA Czech a.s. (do obchodního rejstříku byla dne 14. července 2014 zapsána změna obchodní firmy 
společnosti z původního názvu PGQ Czech Republic, a.s.) 
Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10 
Identifikační číslo: 248 52 104 
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Společnost je součástí konsolidačního celku skupiny KKCG. Konečným vlastníkem společnosti v rámci 
skupiny KKCG je společnost KKCG PLC, se sídlem na Kypru.  
 

1.5.  Změny v obchodním rejstříku v průběhu účetního období 
 
 
V roce 2015 byly provedeny následující změny: 
 
Dozorčí rada: 
29. 5. 2015 byl k datu 31. 5. 2015 odvolán z fuknce člena dozorčí rady Radek Dyntar. Do obchodního rejstříku 
byla tato skutečnost zapsána dne 17. 7. 2015. 
 
Jediný akcionář: 
Dne 22. 1. 2015 byla zapsána do ostatních skutečností v obchodním rejstříku informace o omezení 
převoditelnosti akcií. 
 
 
 

2. Východiska pro sestavení účetní závěrky 
 

(a) Prohlášení o shodě 

Účetní závěrka je sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění 
přijatém Evropskou unií („IFRS“).  

Účetní postupy uvedené v bodě č. 3 této přílohy byly použity při sestavování účetní závěrky za rok 
končící 31. prosincem 2015 a také při sestavování údajů srovnávacího období, tj. k 31. prosinci 2014.  

Tato účetní závěrka je sestavena jako individuální za účelem prezentace finanční pozice společnosti. 
Informace o investicích v podnicích s rozhodujícím vlivem jsou uvedeny v bodě č. 15 této přílohy.  

Společnost využila výjimku z povinnosti sestavit konsolidovanou účetní závěrku, neboť je součástí 
konsolidačního celku skupiny SAZKA Group a.s. Konsolidovaná účetní závěrka skupiny SAZKA Group 
a.s. za rok 2015 sestavená v souladu s IFRS bude zveřejněna ve Sbírce listin obchodního rejstříku. 
Společnosti skupiny SAZKA Group a.s. nejsou emitenty veřejně obchodovatelných cenných papírů. 
 

Tato účetní závěrka byla schválena představenstvem společnosti dne 23. března 2016. 

 

(b) Způsob oceňování 

Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky („going concern“) 
s použitím metody historických cen. Společnost neeviduje žádné položky výkazu finanční pozice, které 
by byly vykazovány v reálných hodnotách kromě závazku ze zajišťovacího derivátového instrumentu 
(úrokového swapu). 

Společnost uplatňuje účetní postupy, které jsou popsány dále v textu. 

 

(c) Funkční a prezentační měna 

Účetní závěrka se předkládá v českých korunách („Kč”), které jsou funkční měnou společnosti. 
Všechny finanční informace vykázané v Kč byly zaokrouhleny na celé tisíce („tis. Kč“), není-li uvedeno 
jinak. 
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(d) Používání odhadů a předpokladů 

Sestavení účetní závěrky v souladu s IFRS vyžaduje používání určitých kritických účetních odhadů, 
které ovlivňují vykazované položky aktiv, pasiv, výnosů a nákladů. Vyžaduje také, aby vedení účetní 
jednotky při aplikaci účetních postupů uplatnilo předpoklady založené na vlastním úsudku. Výsledné 
účetní odhady – právě proto, že jde o odhady – se zřídkakdy rovnají příslušným skutečným hodnotám. 

Odhady a předpoklady se průběžně revidují. Revize účetních odhadů jsou zohledněny v období, 
ve kterém je daný odhad revidován (týká-li se revize odhadu pouze tohoto období), nebo v období 
revize a v příštích obdobích (týká-li se revize běžného období i příštích období). 

Informace o aplikaci účetních postupů a předpokladech, které měly nejvýznamnější dopad na částky 
vykazované v účetní závěrce, jsou uvedeny v následujících bodech přílohy: 

• Bod č. 3 (i) a Bod č. 12 –posouzení snížení hodnoty goodwillu, posouzení snížení hodnoty 
nehmotného majetku s neurčitou dobou životnosti a posouzení doby životnosti nehmotných 
aktiv; 

• Bod č. 3 (h) a Bod č. 13 – posouzení doby životnosti hmotných aktiv; 

• Bod č. 13 – vykázání operativního leasingu terminálů; 

• Bod č. 14 – posouzení snížení hodnoty významných aktiv držených k prodeji; 

• Bod č. 25 – posouzení soudních sporů. 
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(e) Účetní standardy vydané v poslední době 

Při přípravě této účetní závěrky společnost použila nové či změněné standardy a interpretace, které 
musejí být povinně aplikovány pro účetní období začínající 1. lednem 2015 (níže nejsou uvedeny 
nové či změněné standardy a interpretace, které se týkají neziskových společností a organizací 
působících ve veřejném sektoru, neboť tyto standardy a interpretace se na společnost nevztahují). 

 
Novelizace IAS 19 – Plány definovaných požitků: zaměstnanecké příspěvky 
Účinná pro roční účetní období začínající 1. července 2014 nebo později. Novelizace se použije 
retrospektivně.  
Novelizace se týká pouze plánů definovaných požitků, které zahrnují příspěvky od zaměstnanců nebo třetích 
stran splňující určitá kritéria. Konkrétně musí být: 

• uvedeny ve formálních podmínkách plánu, 
• vázány na služby zaměstnanců a 
• nezávislé na počtu odpracovaných let. 

Pokud jsou tato kritéria splněna, má společnost možnost (nikoliv však povinnost) vykázat dané příspěvky 
jako snížení nákladů služeb v období, v němž byly poskytnuty související služby. 

Novela neměla žádný dopad na účetní závěrku, neboť účetní jednotka nemá žádné plány definovaných 
požitků, které by zahrnovaly příspěvky od zaměstnanců nebo třetích stran. 
 

(f) Standardy, interperetace a novely vydaných standardů, které byly přijaty do 
31. 12. 2015, a které dosud nejsou účinné.  

 

IFRS 9 Finanční nástroje 

Účinný pro roční účetní období začínající 1. ledna 2018 nebo později; použije se retrospektivně s některými 
výjimkami. Úprava minulých období není vyžadována a je povolena, pouze pokud jsou k dispozici informace 
bez použití zpětného pohledu. Dřívější použití je povoleno. 
Tento standard nahrazuje IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování s tím, že nadále platí výjimka dle 
IAS 39 pro zajištění reálné hodnoty úrokové angažovanosti účetní jednotky v portfoliu finančních aktiv nebo 
finančních závazků a že si účetní jednotky mohou zvolit, zda budou o všech zajištěních účtovat podle 
požadavků IFRS 9 nebo nadále podle stávajících požadavků obsažených v IAS 39. 

Společnost očekává, že standard IFRS 9 nebude mít významný dopad na účetní závěrku. Vzhledem k povaze 
činnosti účetní jednotky a druhům finančních nástrojů, které drží, se nepředpokládá, že dle IFRS 9 dojde ke 
změně klasifikace a ocenění finančních nástrojů účetní jednotky.  
 

IFRS 14 Časové rozlišení při cenové regulaci 

Účinný pro roční účetní období začínající 1. ledna 2016 nebo později. Dřívější použití je povoleno. 
IFRS 14 je nový standard, který umožňuje, aby účetní jednotka, která je prvouživatelem Mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví, nadále (s některými omezenými změnami) účtovala o „zůstatcích na účtech 
časového rozlišení vyplývajících z cenové regulace“ podle předchozích GAAP, a to jak při prvotním přijetí 
IFRS, tak i v následující účetní závěrce.  
Účetní jednotka očekává, že tento standard nebude mít žádný dopad na účetní závěrku, neboť neeviduje 
žádné zůstatky na účtech časového rozlišení vyplývající z cenové regulace. 
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IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky 

Účinný pro roční účetní období začínající 1. ledna 2018 nebo později. Dřívější použití je povoleno. 
Tento nový standard poskytuje rámec, který nahrazuje stávající úpravu vykazování výnosů v IFRS. Účetní 
jednotky zavedou pětikrokový model s cílem určit v jaký okamžik a v jaké výši výnosy vykázat. Nový model 
stanoví, že výnos by měl být zaúčtován v okamžiku, kdy účetní jednotka převede kontrolu nad zbožím nebo 
službami na zákazníka, a to ve výši, na jakou bude mít účetní jednotka dle svého vlastního očekávání nárok. 
V závislosti na splnění určitých kritérií se výnos vykáže: 

• v průběhu času, a to způsobem, který odráží plnění účetní jednotky, nebo 
• v okamžiku, kdy kontrola nad zbožím nebo službami přejde na zákazníka. 

IFRS 15 rovněž stanovuje zásady, které účetní jednotka uplatní s cílem poskytnout uživatelům účetní závěrky 
užitečné kvalitativní a kvantitativní informace o povaze, výši, načasování a nejistotě výnosů a peněžních toků 
plynoucích ze smlouvy se zákazníkem. 

Účetní jednotka dosud neprovedla podrobnou analýzu očekávaného dopadu tohoto nového standardu. 
 

Novelizace IAS 1 

Účinná pro roční účetní období začínající 1. ledna 2016 nebo později. Dřívější použití je povoleno. 
Tato novelizace IAS 1 obsahuje následujících pět konkrétních zdokonalení požadavků daného standardu 
týkajících se zveřejňovaných informací. 

Byla upravena ustanovení týkající se významnosti v IAS 1 s cílem objasnit následující:  
• Nevýznamné informace mohou odvádět pozornost od užitečných informací. 
• Kritérium významnosti se vztahuje na celou účetní závěrku. 
• Kritérium významnosti se vztahuje na každý případ, kdy standard IFRS vyžaduje zveřejnění 

specifických informací. 
Byla upravena ustanovení týkající se pořadí bodů přílohy (včetně účetních pravidel) s cílem:  

• odstranit z IAS 1 formulaci, která byla vykládána tak, že nařizuje pořadí bodů přílohy k účetní závěrce; 
• objasnit, že účetní jednotky si mohou zvolit, kde v účetní závěrce uvedou účetní pravidla.   

Účetní jednotka očekává, že tato novelizace nebude mít při prvotní aplikaci významný dopad na sestavování 
a zveřejňování účetní závěrky účetní jednotky. 
 

Novelizace IFRS 11: Účtování o nabytí účastí na společných činnostech 

Účinná pro roční účetní období začínající 1. ledna 2016 nebo později; použije se prospektivně. Dřívější 
použití je povoleno. 

Tato novelizace vyžaduje, aby při účtování o nabytí účastí na společné činnosti, která tvoří podnik, byly 
uplatněny příslušné zásady týkající se účtování o podnikových kombinacích. 

Zásady týkající se účtování o podnikových kombinacích se uplatní i při účtování o nabytí dodatečných účastí 
na společné činnosti v případech, kdy si spoluprovozovatel ponechá spoluovládání. Nabytá dodatečná účast 
bude oceněna reálnou hodnotou. Dříve držené účasti na společné činnosti se nebudou přeceňovat. 

Dopad přijetí této novelizace bude možné posoudit až v roce její prvotní aplikace, neboť bude záviset na 
nabytí společných činností v průběhu daného účetního období. Účetní jednotka neplánuje dřívější přijetí 
této novelizace; není proto možné odhadnout dopad přijetí této novelizace na účetní závěrku účetní 
jednotky. 

 

Novelizace IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho přidruženým či 
společným podnikem 

Novelizace je účinná pro roční účetní období začínající 1. ledna 2016 nebo později a použije se prospektivně. 
Dřívější použití je povoleno. 
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Tato novelizace objasňuje, že v případě transakce týkající se přidruženého či společného podniku závisí 
rozsah vykázání zisku nebo ztráty na tom, zda prodaná či vložená aktiva představují podnik, přičemž: 
 

• zisk nebo ztráta se vykážou v plném rozsahu, pokud se transakce mezi investorem a jeho 
přidruženým či společným podnikem týká převodu aktiva nebo aktiv, která představují podnik (bez 
ohledu na to, zda je obsažen v dceřiné společnosti), kdežto zisk nebo ztráta se vykážou v částečném 
rozsahu, pokud se transakce mezi investorem a jeho přidruženým či společným podnikem týká aktiv, 
která nepředstavují podnik (i v případě, že daná aktiva jsou obsažena v dceřiné společnosti). 

Účetní jednotka očekává, že tato novelizace nebude mít při prvotní aplikaci významný dopad na účetní 
závěrku. Kvantitativní dopad přijetí této novelizace však bude možné posoudit až v roce její prvotní aplikace, 
neboť bude záviset na převodu aktiv nebo podniků přidruženému či společnému podniku v průběhu 
daného účetního období. 
 
 
Novelizace IAS 16 a IAS 38: Objasnění přijatelných metod odepisování a amortizace 
Účinná pro roční účetní období začínající 1. ledna 2016 nebo později; použije se prospektivně. Dřívější 
použití je povoleno. 

Zákaz používání odepisování založeného na výnosech u položek pozemků, budov a zařízení. 

Novelizace výslovně uvádí, že u položek pozemků, budov a zařízení nelze použít metody odepisování 
založené na výnosech.  

Nový restriktivní test pro nehmotná aktiva. 

Novela zavádí vyvratitelnou domněnku, že v případě nehmotných aktiv není vhodné používat metody 
amortizace založené na výnosech. Tuto domněnku lze překonat, pouze pokud spolu výnos a spotřeba 
ekonomických užitků nehmotného aktiva úzce souvisí nebo pokud je nehmotné aktivum vyjádřeno jako 
ocenění výnosu. 

Očekává se, že tato novelizace nebude mít při prvotní aplikaci významný dopad na účetní závěrku účetní 
jednotky, neboť účetní jednotka nepoužívá metody amortizace/odepisování založené na výnosech. 
 
 
Novelizace IAS 27: Metoda ekvivalence v individuální účetní závěrce 
Účinná pro roční účetní období začínající 1. ledna 2016 nebo později a použije se retrospektivně. Dřívější 
použití je povoleno. 
Novelizace IAS 27 umožňuje, aby účetní jednotka ve své individuální účetní závěrce použila metodu 
ekvivalence při účtování o podílech v dceřiných, přidružených a společných podnicích. 

Účetní jednotka očekává, že novelizace nebude mít při prvotní aplikaci významný dopad na účetní závěrku, 
neboť účetní jednotka má v úmyslu své podíly v dceřiných, přidružených nebo společných podnicích nadále 
oceňovat v pořizovací ceně.  
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3. Významné účetní postupy 
 

Popsané účetní postupy byly použity konsistentně ve všech účetních obdobích vykázaných v této účetní 
závěrce.  

 

(a) Nederivátová finanční aktiva 

Společnost má následující finanční aktiva, která nejsou deriváty („nederivátová finanční aktiva“): 
pohledávky z obchodních vztahů a jiné pohledávky, poskytnuté zápůjčky, finanční aktiva držená do 
splatnosti.  

i. Klasifikace 

Pohledávky z obchodních vztahů a jiné pohledávky jsou nederivátová finanční aktiva s pevnými či 
předem určitelnými platbami. Tato aktiva nejsou kótována na aktivním trhu a nejsou klasifikována 
jako realizovatelná nebo držená do splatnosti, ani jako aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku 
nebo ztráty.  

Aktiva držená do splatnosti jsou nederivátová finanční aktiva s pevnými či předem určitelnými 
platbami a s pevným datem splatnosti, která společnost hodlá držet do splatnosti, k čemuž má 
potřebné předpoklady. 

ii. Vykazování 

Finanční aktiva zakoupená a prodaná běžným způsobem, včetně aktiv držených do splatnosti, se při 
prvotním zachycení vykazují k datu uzavření obchodu. 

Pohledávky se vykazují k datu jejich vzniku. 

iii. Oceňování 

Pohledávky a finanční aktiva držená do splatnosti se oceňují amortizovanou pořizovací cenou 
s odečtením případných ztrát ze snížení hodnoty.  

Při oceňování amortizovanou pořizovací cenou se veškeré rozdíly mezi pořizovací cenou a hodnotou 
při splacení vykazují ve výkazu o úplném výsledku hospodaření po dobu trvání příslušného aktiva či 
pasiva, a to za použití efektivní úrokové sazby.  

iv. Odúčtování 

Finanční aktivum se odúčtuje poté, co vyprší smluvní právo na peněžní toky z daného aktiva nebo 
poté, co je právo na příjem smluvních peněžních toků převedeno v rámci transakce, kde dojde 
k přenesení v zásadě všech rizik a užitků spojených s vlastnictvím daného aktiva. Jakýkoliv podíl na 
převáděných finančních aktivech, který společnost získá nebo si ponechá, se vykáže jako samostatné 
aktivum či pasivum. 

Nástroje držené do splatnosti, úvěry a pohledávky se odúčtují v den, kdy je společnost prodá. 

v. Vzájemný zápočet finančních aktiv a závazků 

Jestliže společnost má právně vymahatelné právo na zápočet vykazovaných částek a transakce se má 
vypořádat na netto bázi, pak se finanční aktiva a závazky vzájemně započtou a ve výkazu finanční 
pozice se vykáže výsledná čistá částka. 

 

(b) Nederivátové finanční závazky 

Společnost má následující finanční závazky, které nejsou deriváty („nederivátové finanční závazky“): 
závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky, úročené úvěry a zápůjčky, závazky z finančního 
leasingu. Tyto finanční závazky se při prvotním zachycení vykazují ke dni vypořádání v reálné hodnotě 
zvýšené o veškeré příslušné přímo související transakční náklady, s výjimkou finančních závazků v 
reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty. Následně se pak finanční závazky oceňují 
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amortizovanou pořizovací cenou za použití efektivní úrokové sazby, s výjimkou finančních závazků v 
reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty. 

Metoda efektivní úrokové sazby je metoda výpočtu zůstatkové hodnoty finančního závazku a alokace 
úrokového nákladu za dané období. Efektivní úroková sazba je úroková míra, která přesně diskontuje 
odhadované budoucí peněžní platby po očekávanou dobu trvání finančního závazku nebo případně 
po kratší období zůstatkovou hodnotu finančního závazku. 

Společnost klasifikuje tu část dlouhodobých úvěrů a zápůjček, jejíž doba splatnosti je kratší než jeden 
rok vzhledem k datu výkazu o finanční pozici, jako krátkodobou. 

Společnost odúčtuje finanční závazek po splnění, zrušení nebo vypršení smluvních povinností. 

 

(c) Derivátové finanční nástroje 

Oddělitelné vložené deriváty 

Finanční i nefinanční kontrakty (které samy o sobě nejsou oceněny reálnou hodnotou prostřednictvím 
hospodářského výsledku) jsou podrobeny hodnocení s cílem určit, zda neobsahují vložené deriváty. 

Vložené deriváty se oddělí od hostitelského kontraktu a zaúčtují samostatně tehdy, pokud 
ekonomické charakteristiky a rizika hostitelského kontraktu nejsou úzce propojeny s charakteristikami 
a riziky vloženého derivátu; samostatný nástroj se stejnými náležitostmi jako vložený derivát by 
splňoval definici derivátu; a kombinovaný nástroj se neoceňuje reálnou hodnotou s vykázáním do 
zisku nebo ztráty. 

Změny reálné hodnoty oddělitelných vložených derivátů se ihned zaúčtují do hospodářského 
výsledku. 

 

(d) Zajišťovací deriváty a zajišťovací účetnictví 

Společnost používá zajišťovací deriváty (úrokové swapy) sloužící k omezení rizik spojených s 
volatilitou budoucích peněžních toků vyplývající ze změny úrokových sazeb v průběhu 
zajišťovaného období. Zajišťovací deriváty jsou vykazovány v rozvaze v reálné hodnotě (viz bod č. 4). 
Kladné reálné hodnoty derivátů jsou vykázány v aktivech v položce „Krátkodobé pohledávky 
z finančních instrumentů“. Záporné reálné hodnoty derivátů jsou vykázány v závazcích v položce 
„Krátkodobé závazky z finančních instrumentů“. 

V souladu s IFRS se společnost rozhodla aplikovat zajišťovací účetnictví pro vykazování dopadů ze 
zajištění úrokových rizik. V této souvislosti byl sepsán dokument, který je dokumentací zajišťovacího 
vztahu mezi zajišťovanou položkou a zajišťovacím derivátem a obsahuje: 

• Identifikaci zajišťovaných položek 
• Identifikaci zajišťovacích derivátů 
• Vymezení rizika, které je předmětem zajištění 
• Výpočet efektivity zajištění 

Zajišťovací účetnictví společnost aplikuje, pokud: 

• zajištění je v souladu se strategií společnosti pro řízení rizik, 

• v okamžiku uskutečnění zajišťovací transakce je zajišťovací vztah formálně 
zdokumentován, 

• očekává se, že zajišťovací vztah bude po dobu jeho trvání efektivní, 

• efektivita zajišťovacího vztahu je objektivně měřitelná, 

• zajišťovací vztah je efektivní v průběhu účetního období, což znamená, že změny reálných 
hodnot nebo peněžních toků zajišťovacích nástrojů odpovídající zajišťovanému riziku jsou 
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v rozmezí 80 % až 125 % změn reálných hodnot nebo peněžních toků zajišťovaných 
nástrojů odpovídajících zajišťovanému riziku, 

• v případě zajištění peněžních toků je očekávaná transakce vysoce pravděpodobná a 
představuje riziko, že v peněžních tocích dojde ke změnám, které ovlivní zisk nebo ztrátu. 

Společnost aplikuje model zajišťovacího účetnictví pro zajištění rizika variability peněžních toků. Ze 
zaúčtovaných aktiv nebo pasiv nebo očekávaných transakcí je efektivní část zajištění (tj. změna reálné 
hodnoty zajišťovacího instrumentu z titulu zajišťovaného rizika) zaúčtována do ostatního úplného 
výsledku hospodaření (součást vlastního kapitálu v položce „Kapitálové a ostatní fondy“). Neefektivní 
část je zahrnuta ve výkazu zisku a ztráty. 
 

(e)  Základní kapitál 

Kmenové akcie 

Kmenové akcie jsou klasifikovány jako vlastní kapitál. Případné dodatečné náklady přímo přiřaditelné 
vydání nových akcií a akciových opcí jsou zaúčtovány jako snížení vlastního kapitálu po zohlednění 
daňového efektu. 

  

(f) Peníze a peněžní ekvivalenty 

Peníze a peněžní ekvivalenty zahrnují peněžní hotovost, peníze v bankách a krátkodobé vysoce 
likvidní investice včetně termínovaných vkladů s původní splatností nepřesahující tři měsíce od data 
pořízení, které jsou vystaveny nevýznamnému riziku změn reálné hodnoty a které společnost používá 
při řízení svých krátkodobých závazků. Bankovní účty a vklady, které jsou splatné na požádání a tvoří 
nedílnou součást řízení peněžních prostředků společnosti, jsou pro účely přehledu o peněžních tocích 
vykázány jako složka peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. 
 

(g) Snížení hodnoty  

i. Nefinanční aktiva a investice do dceřiných společností, spoluovládaných účetních jednotek a 
přidružených společností 

K datu sestavení každé účetní závěrky se prověřuje účetní hodnota investic do dceřiných společností, 
spoluovládaných účetních jednotek a přidružených společností a nefinančních aktiv společnosti 
kromě odložených daňových pohledávek s cílem zjistit, zda existují objektivní známky, že by mohlo 
dojít k snížení hodnoty aktiv. Pokud takové známky existují, provede se odhad zpětně získatelné 
částky daného aktiva. V případě goodwillu a nehmotného majetku, který má neurčitou dobu 
životnosti nebo který dosud není k dispozici k užívání, se odhad zpětně získatelné částky provádí 
přinejmenším každý rok ke stejnému datu. 

Zpětně získatelná částka aktiva nebo penězotvorné jednotky je určena reálnou hodnotou sníženou o 
náklady na prodej, nebo jeho hodnotou z užívání, je-li vyšší. Pro zjištění hodnoty z užívání jsou 
odhadované budoucí peněžní toky diskontovány na svou současnou hodnotu za použití diskontní 
sazby před zdaněním, která odráží aktuální tržní ocenění časové hodnoty peněz a rizik specifických 
pro dané aktivum. 

Pro účely testování na snížení hodnoty se aktiva, která nelze testovat samostatně, sdružují do nejmenší 
zjistitelné skupiny aktiv vytvářející příchozí peněžní toky ze stálého užívání, které jsou výrazně 
nezávislé na příchozích peněžních tocích z jiných aktiv nebo skupin aktiv („penězotvorná jednotka”). 
Pro účely testování na možné snížení hodnoty u goodwillu se penězotvorné jednotky, ke kterým byl 
přiřazen goodwill, seskupí tak, aby úroveň, na níž se provádí testování na snížení hodnoty, byla nejnižší 
úrovní, na které se sleduje goodwill pro účely vnitřního výkaznictví. Goodwill získaný v důsledku fúze 
sloučením se přiřadí skupinám penězotvorných jednotek, u nichž se předpokládá, že budou mít 
prospěch ze synergického působení dané fúze sloučením.  
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Ztráta ze snížení hodnoty se vykáže vždy, když účetní hodnota aktiva nebo jeho penězotvorné 
jednotky přesáhne jeho zpětně získatelnou částku. Ztráty ze snížení hodnoty se vykazují do výkazu o 
úplném výsledku hospodaření.  

Alokace ztrát ze snížení hodnoty vykázaných u penězotvorných jednotek se provádí tak, že se nejprve 
sníží účetní hodnota veškerého goodwillu přiděleného těmto jednotkám, a poté se sníží účetní 
hodnoty ostatních aktiv v rámci jednotky (skupiny jednotek), a to na poměrné bázi. 

Ztráta ze snížení hodnoty u goodwillu se neruší. U ostatních aktiv se ztráta ze snížení hodnoty, která 
byla vykázána v předchozích obdobích, hodnotí ke každému rozvahovému dni s cílem identifikovat 
známky snížení, případně zániku této ztráty. Ztráta ze snížení hodnoty se zruší, jestliže dojde ke změně 
odhadů použitých ke stanovení zpětně získatelné částky. Zruší se ale jen v takovém rozsahu, aby 
účetní hodnota aktiva nepřesáhla účetní hodnotu, která by byla stanovena (s odečtením odpisů a 
amortizace), kdyby nebylo vykázáno žádné snížení hodnoty. 

ii. Finanční aktiva (včetně pohledávek z obchodních vztahů a ostatních pohledávek) 

K datu sestavení každé účetní závěrky se provádí hodnocení finančních aktiv nevykazovaných v reálné 
hodnotě prostřednictvím výkazu o úplném výsledku hospodaření s cílem zjistit, zda neexistují 
objektivní důkazy o tom, že došlo ke snížení jejich hodnoty. Ke snížení hodnoty finančního aktiva 
dochází tehdy, když objektivní důkazy naznačují, že po počátečním zachycení aktiva nastala škodní 
událost s nepříznivým dopadem (který lze spolehlivě odhadnout) na odhadované budoucí peněžní 
toky daného aktiva.  

Mezi objektivní důkazy snížení hodnoty finančního aktiva lze počítat nesplácení dluhu nebo prodlení 
ze strany dlužníka, restrukturalizace pohledávek společnosti za podmínek, o nichž by společnost za 
normální situace neuvažovala, signály svědčící o tom, že dlužník či emitent je na pokraji konkurzu, 
nebo skutečnost, že pro cenný papír přestal existovat aktivní trh.  

Krátkodobé pohledávky se nediskontují. Při stanovení zpětně získatelné částky zápůjček a 
pohledávek se také bere v úvahu úvěruschopnost a hospodářská výkonnost dlužníka a hodnota všech 
zástavních práv a záruk od třetích stran. 

Ztráta ze snížení hodnoty pohledávky vykazované v amortizované pořizovací ceně se zruší, jestliže 
následuje zvýšení zpětně získatelné částky, které lze objektivně spojovat s událostí nastalou po 
vykázání ztráty ze snížení hodnoty. 

 

(h) Dlouhodobý hmotný majetek 

i. Vlastněná aktiva 

Položky dlouhodobého hmotného majetku se účtují v pořizovací ceně  snížené o oprávky (viz níže) 
a ztráty ze snížení hodnoty.  

Pořizovací cena zahrnuje výdaje, které lze přímo přiřadit k pořízení daného aktiva.  

Jestliže se položka dlouhodobého hmotného majetku skládá z částí majících různou dobu 
ekonomické životnosti, pak se tyto jednotlivé části účtují jako samostatné položky (hlavní 
komponenty) dlouhodobého hmotného majetku. 

ii. Najatá aktiva 

Nájmy, při kterých na společnost přecházejí v podstatě všechna rizika a užitky vlastnictví, se klasifikují 
jako finanční leasing. Při finančním leasingu se najatá aktiva vykazují buď v reálné hodnotě, nebo 
v současné hodnotě minimálních splátek nájemného (té, která je nižší) k okamžiku vzniku nájmu po 
odečtení oprávek (viz níže) a ztrát ze snížení. 

Minimální splátky nájemného při finančním leasingu se dělí na finanční poplatek a na platbu snižující 
výši závazku, který zbývá k uhrazení. Finanční poplatek se přiřazuje ke každému období v rámci celé 
doby nájmu tak, aby výsledkem byla konstantní periodická úroková míra zůstatku zbývajícího závazku. 
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Ostatní nájmy mají charakter operativního leasingu a najatý majetek není vykazován ve výkazu 
finanční pozice společnosti.  

Platby hrazené v rámci operativního leasingu se ve výkazu úplného výsledku hospodaření vykazují 
lineárně po dobu trvání nájmu. 

Při identifikování leasingových smluv posuzuje společnost i další kritéria definovaná v interpretaci 
IFRIC 4 – Určení, zda smlouva obsahuje leasing: Společnost zjišťuje, zda smlouva poskytující právo 
užívat aktivum splňuje definici leasingu.  

iii. Následné náklady 

Následné náklady se aktivují pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že z určité položky dlouhodobého 
hmotného majetku poplynou společnosti budoucí ekonomické užitky a že příslušné náklady lze 
spolehlivě měřit. Všechny ostatní výdaje včetně nákladů na každodenní servis dlouhodobého 
hmotného majetku se vykazují přímo do výkazu o úplném výsledku hospodaření. 

iv. Odpisy 

Odpisy se vykazují ve výkazu o úplném výsledku hospodaření lineárně po odhadovanou dobu 
životnosti dané položky dlouhodobého hmotného majetku. Najatá aktiva se odepisují buď po dobu 
nájmu, nebo po dobu životnosti, je-li kratší (pokud není přiměřeně jisté, že do konce doby nájmu 
společnost získá k danému aktivu vlastnické právo). Pozemky se neodepisují. 

Odhadovaná doba životnosti pro jednotlivé kategorie majetku: 

• Přístroje a zvláštní technická zařízení 4 - 14  let 

• Inventář 4 - 14  let 

• Energetické a hnací stroje a zařízení 5 - 20  let 

• Dopravní prostředky 6 let 

• Ostatní stavební objekty 50 let 

• Pracovní stroje a zařízení 4 - 14  let 

• Budovy a haly 30 - 60  let 

• Inženýrské sítě 30 - 60  let 

• Stavební úpravy venkovních povrchů 15 - 30  let 

Způsob odepisování, délka životnosti a zůstatkové hodnoty se na konci každého účetního období 
přehodnocují a v případě potřeby se upravují. 

 

(i) Nehmotný majetek 

i. Goodwill a nehmotný majetek  

Goodwill představuje částku, o kterou pořizovací cena akvizice převyšuje reálnou hodnotu podílu 
společnosti na čistých identifikovatelných aktivech nabývaného podniku k datu akvizice. Goodwill se 
vykazuje jako nehmotný majetek.  

Při prvotním zachycení v účetnictví se goodwill oceňuje pořizovací cenou s odečtením kumulativních 
ztrát ze snížení hodnoty a každoročně se testuje na snížení hodnoty.  

Zisky a ztráty při odprodeji podniku zahrnují i účetní hodnotu goodwillu náležejícího prodanému 
podniku. 

Nehmotná aktiva získaná akvizicí se účtují reálnou hodnotou ke dni akvizice, jde-li o aktivum, které je 
oddělitelné nebo vzniklo v důsledku smluvních nebo jiných zákonných práv. Nehmotný majetek 
s neurčitou dobou životnosti se neodepisuje a vykazuje se v pořizovací ceně snížené o ztráty ze snížení 
hodnoty.  

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY



35 I SAZKA A.S. I VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 I

 

 

Nehmotný majetek s určitou dobou životnosti se odepisuje po dobu životnosti a vykazuje se 
v pořizovací ceně snížené o oprávky (viz níže) a o ztráty ze snížení hodnoty. 

ii. Software a jiný nehmotný majetek 

Software a jiný nehmotný majetek nabytý společností a mající konečnou (určitou) dobu životnosti se 
vykazuje v pořizovací ceně snížené o oprávky (viz níže) a o ztráty ze snížení hodnoty. 

Nehmotný majetek s neurčitou dobou životnosti se neodepisuje a místo toho se každoročně testuje 
na snížení hodnoty. Doba jeho životnosti se na konci každého období přehodnocuje s cílem zjistit, zda 
nastalé události a okolnosti nadále svědčí ve prospěch neurčité doby životnosti. 

iii. Následné výdaje 

Následné výdaje na nehmotná aktiva jsou aktivovány pouze v případě, že zvyšují budoucí ekonomické 
užitky plynoucí z konkrétního aktiva, k němuž se vztahují. Všechny ostatní výdaje jsou zaúčtovány do 
výkazu o úplném výsledku hospodaření v období, ve kterém vznikly. 

iv. Odpisy 

Odpisy nehmotného majetku kromě goodwillu, ochranných známek a licence provozovatele loterií se 
účtují lineárně do výkazu o úplném výsledku hospodaření po dobu odhadované životnosti, počínaje 
dnem, kdy dané aktivum bylo zařazeno do užívání. Odhadované doby životnosti pro běžné a 
srovnávací období jsou následující: 

• Software 2 - 7  let 

• Ocenitelná práva - ostatní  6 let 

• Distribuční síť (Smlouvy s obstaravateli) 20 let 

• Ochranné známky neurčitá 

• Licence provozovatele loterií neurčitá 

  

Způsob odepisování, délka životnosti a zůstatkové hodnoty se na konci každého účetního období 
přehodnocují a v případě potřeby se upravují. 

 

(j) Majetek určený k prodeji 

Majetek s významnou zůstatkovou hodnotou, který bude s vysokou pravděpodobností prodán do 
jednoho roku od data účetní závěrky, není součástí dlouhodobého majetku a je vykázán v samostatné 
položce v rámci oběžných aktiv v reálné hodnotě snížené o náklady spojené s prodejem nebo v účetní 
hodnotě, a to vždy v té, která je nižší. Tento majetek není odpisován. 

 

(k) Investice do dceřiných společností, spoluovládaných účetních jednotek a 
přidružených společností 

 
Dceřiné společnosti jsou účetní jednotky, v nichž má společnost kontrolu nad finančními a provozními 
postupy. Má se za to, že kontrola existuje, pokud společnost drží více než 50 procent hlasovacích práv 
jiné účetní jednotky. 

Spoluovládané účetní jednotky (společné podniky) jsou účetní jednotky, nad jejichž činností má 
společnost společnou kontrolu, která vznikla smluvním ujednáním, a která vyžaduje jednomyslný 
souhlas v případě strategických finančních a provozních rozhodnutí. 

Přidružené společnosti jsou účetní jednotky, v nichž má společnost podstatný vliv, nikoliv však 
kontrolu nad finančními a provozními postupy. Má se za to, že podstatný vliv existuje, pokud 
společnost drží mezi 20 až 50 procenty hlasovacích práv jiné účetní jednotky.  
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Investice do dceřiných společností, spoluovládaných účetních jednotek a přidružených společností se 
vykazují v pořizovací ceně snížené o ztráty ze snížení hodnoty, jak je uvedeno v účetním postupu 3 (g). 

 

(l) Zásoby 

Zásoby se oceňují na nižší z úrovní nákladů na pořízení a čisté realizovatelné hodnoty. Náklady na 
nákup zásob zahrnují cenu pořízení, dovozní cla a jiné daně (kromě těch, které podnik následně získá 
zpět od daňových úřadů), dopravu, náklady na manipulaci a ostatní náklady přímo přiřaditelné 
pořízení hotových výrobků, materiálu a služeb. Náklady na nákup se snižují o obchodní srážky, slevy a 
jiné podobné položky. 

 

(m) Opravné položky 

Opravné položky k dlouhodobému majetku jsou stanovovány na základě informací zjištěných 
především při fyzickém přepočtu a následném odsouhlasovacím procesu. Opravné položky 
k pohledávkám jsou tvořeny a rozpouštěny v souladu s vnitřními předpisy. 

 

(n) Rezervy 

Rezerva se vykáže ve výkazu finanční pozice, má-li společnost současný právní nebo mimosmluvní 
závazek vyplývající z události nastalé v minulosti a je-li pravděpodobné, že si splnění tohoto závazku 
vyžádá odliv ekonomických užitků, a je-li možné příslušnou částku spolehlivě odhadnout.  

Rezervy se vykazují v očekávané výši plnění. Dlouhodobé závazky se vykazují jako závazky v současné 
hodnotě předpokládané výše jejich plnění, přičemž (má-li diskontování významný vliv) se jako 
diskontní sazba použije sazba před zdaněním, která odráží stávající tržní hodnocení časové hodnoty 
peněz a rizik specifických pro daný závazek. Částky přírůstků a vlivy změn úrokových sazeb se vykazují 
ve výkazu o úplném výsledku hospodaření ve finančních výnosech a nákladech. 

Změny odhadovaných rezerv mohou vzniknout především v důsledku odchylek od původně 
odhadovaných nákladů nebo v důsledku změněného data vypořádání nebo změněného rozsahu 
příslušného závazku. Změny odhadů se všeobecně vykazují ve výkazu o úplném výsledku hospodaření 
k datu změny daného odhadu. Výše rezerv je průběžně revidována. 

Rezerva na jackpot se vytváří vzhledem k tomu, že jackpot (výhra) vzniká kumulativně a převádí se do 
následujícího účetního období. 

 

(o) Uznání výnosů a účtování o výhrách 

Výnosy jsou vykázány v reálné hodnotě obdržené nebo nárokované v rámci běžné podnikatelské 
činosti. 

Náklady a výnosy se účtují na akruální bázi do období, s nímž časově a věcně souvisejí. Výnosy jsou 
sníženy o odhadované slevy, daň z přidané hodnoty a jiné s tržbami související daně. 

Obdobím pro loterní a sázkové hry je týden od pondělí do neděle. 

Náklady a výnosy se vykazují za splnění následujících předpokladů:   

Číselné loterie 

Výnosy z vkladů, které náleží do daného loterního období, jsou v tomto období vykázány. 

Nevyplacené výhry (propadlé výhry, které nebyly výherci řádně uplatněny) jsou uznány jako výnos až 
po uplynutí příslušné nárokovací periody. 
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Obdržené vklady vztahující se k budoucím loterním obdobím jsou zaúčtovány jako výnosy příštích 
období (“Předplatné číselných loterií“). 

Číselné loterie, výhry a loterní daň 

Nároky na výhru jsou uznány do jednotlivých období na základě výherních listin za loterní období a 
jsou plně časově rozlišeny k rozvahovému dni. Nevyčerpané jackpoty/superjackpoty jsou časově 
rozlišeny na základě uznaných výnosů ponížených o aktuálně vyplacené výhry za příslušné období. 

Loterní daň představující 20% z vkladů po odečtení výher je vykazována na základě uznaných výnosů 
ponížených o výhry v dané období.  

Dosud nevyplacené nároky na výhru jsou vykazovány jako krátkodobé závazky z obchodních vztahů 
a ostatní krátkodobé závazky. 

Okamžité loterie 

Výnosy z prodeje losů jsou uznány v období uskutečnění transakce. 

Výhry z okamžitých loterií a loterní daň 

Výhry z okamžitých loterií jsou vykazovány na akruální bázi na základě nárokovaných výher. 

Loterní daň představující 20% z vkladů po odečtení výher je vykazována na základě uznaných výnosů 
ponížených o výhry v daném období.  

Kurzové sázky 

V souladu s herním plánem jsou kurzové sázky organizovány prostřednictvím online systému a 
internetového sázení napojeného na centrální IT systém. 

Výnosy ze sázek jsou zaúčtovány v okamžiku uskutečnění sázkové události. V případě série událostí 
pak až v okamžiku uskutečnění poslední sázkové události. 

Nevyplacené výhry (neuplatněné výhry připsané ve prospěch provozovatele po vypršení lhůty pro 
jejich uplatnění) jsou zaúčtovány, pouze pokud vyprší lhůta pro uplatnění výhry; v případě 
internetového sázení se nevyplacené výhry nevyskytují. 

Výhry z kurzových sázek a loterijní daň 

Výhry přiznané na základě uplatněných výher a tabulky výher se u všech uskutečněných událostí 
v plné míře časově rozlišují. 

Loterijní daň, jež činí 20 % z výnosů ze sázek snížených o výhry v daném období, se k datu účetní 
závěrky v plné míře časově rozlišuje. 

Virtuální mobilní operátor (MVNO) 

Výnosy a náklady týkající se činnosti virtuálního mobilního operátora jsou vykazovány na akruální bázi 
a jsou vždy přiřazeny k období (roku), s nímž věcně a časově souvisí. 

Výnosy jsou vykazovány na akruální bázi s ohledem na aktuálně čerpané služby. U předplacených 
karet je částka odpovídající nevyčerpaným hlasovým a datovým službám zaúčtována jako výnosy 
příštích období. Výnosy příštích období jsou zaúčtovány přímo do výnosů v okamžiku uplynutí 
předplaceného období. Bezplatné hlasové a datové služby jsou rovnoměrně časově rozlišovány podle 
období, k němuž náleží. 

Dobíjení mobilních telefonů 

Náklady a výnosy týkající se dobíjení mobilních telefonů (GSM) jsou vykazovány na akruální bázi 
v období uskutečnění transakce. Na základě podmínek smluv s mobilními operátory jsou výnosy rovny 
pevně určené částce kalkulované z tržeb z prodeje GSM. Fakturačním obdobím je týden (vždy od 
pondělí do neděle). Společnost působí jako zprostředkovatel mobilních operátorů, přičemž výnosy 
jsou zachyceny v čisté výši, tzn. pouze ve výši provize z prodeje. 
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Prodej vstupenek 

Výnosy z prodeje vstupenek jsou vykazovány na akruální bázi v období uskutečnění transakce. 
Společnost působí jako zprostředkovatel, přičemž výnosy jsou zachyceny v čisté výši, tzn. pouze ve 
výši provize z prodeje. 

 
Ostatní činnosti 
 
Výnosy a náklady týkající se ostatních činností jsou vykazovány na akruální bázi v období uskutečnění 
transakce a jsou vždy přiřazeny k období, s nímž věcně a časově souvisí. 

V případě většiny ostatních činností působí společnost jako zprostředkovatel, přičemž výnosy jsou 
zachyceny v čisté výši, tzn. pouze ve výši provize z prodeje. 

 

(p) Finanční výnosy a náklady 

Finanční výnosy zahrnují úrokové výnosy z investovaných finančních prostředků (bankovní úroky, 
úroky z poskytnutých úvěrů), výnosy z dividend, zisky z prodeje realizovatelných finančních aktiv, 
kurzové zisky, zisky z derivátových nástrojů, které se účtují do výsledku hospodaření. Finanční náklady 
zahrnují úrokové náklady na úvěry a zápůjčky, na finanční leasing, bankovní poplatky, ztráty z prodeje 
realizovatelných finančních aktiv, kurzové ztráty, ztráty z derivátových nástrojů, které se účtují do 
výsledku hospodaření.  

i. Výnosové úroky 

Výnosové úroky jsou účtovány do výsledku hospodaření v okamžiku jejich vzniku s použitím metody 
efektivní úrokové míry a zahrnují výnosové úroky z investovaných prostředků (bankovní či 
z poskytnutých zápůjček).  

ii. Nákladové úroky 

Nákladové úroky jsou účtovány do výsledku hospodaření v okamžiku jejich vzniku s použitím metody 
efektivní úrokové míry a zahrnují nákladové úroky z bankovních úvěrů a jiných zápůjček a z finančního 
leasingu. 

iii. Zisky a ztráty z finanční oblasti 

Zisky a ztráty z finanční oblasti zahrnují především kurzové zisky a ztráty, výnosy z držby cenných 
papírů a bankovní poplatky. 

 

(q) Daň z příjmů 

Daň z příjmů zahrnuje splatnou daň a odloženou daň. Daň z příjmů se vykazuje ve výkazu o úplném 
výsledku hospodaření. Splatná daň zahrnuje odhad daně (daňový závazek či daňová pohledávka) 
vypočtený ze zdanitelného příjmu či ztráty za běžné období za použití daňových sazeb platných 
k rozvahovému dni, jakož i veškeré úpravy splatné daně týkající se minulých let. 

Odložená daň se vypočítává s použitím rozvahové metody, která vychází z přechodných rozdílů mezi 
účetními hodnotami aktiv a závazků v rozvaze a jejich hodnotami pro daňové účely. Odložená daň se 
nevypočítává z přechodných rozdílů u aktiv a závazků, jejichž počáteční vykázání nemá vliv na účetní 
ani zdanitelný zisk. Odložená daň se nevykazuje při počátečním vykázání goodwillu.  

Výše odložené daně vychází z předpokládaného způsobu realizace či vypořádání přechodných 
rozdílů s použitím daňových sazeb platných nebo v zásadě uzákoněných k rozvahovému dni. 

Daňové pohledávky a závazky z odložené daně se vzájemně kompenzují, existuje-li právně 
vymahatelné právo na vzájemnou kompenzaci (započtení) splatných daňových pohledávek a 
závazků a vztahují-li se k daním z příjmu ukládaným stejným finančním úřadem stejnému daňovému 
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subjektu, kde je záměr vypořádat splatné daňové pohledávky a závazky netto způsobem; daňové 
pohledávky a závazky se také mohou vzájemně kompenzovat, budou-li realizovány současně. 

Daňová pohledávka z odložené daně se vykazuje pouze tehdy, pokud je pravděpodobné, že budou 
k dispozici budoucí zdanitelné zisky, oproti nimž lze dosud neuplatněné daňové ztráty, daňové 
dobropisy a odpočitatelné přechodné rozdíly uplatnit. Odložené daňové pohledávky se snižují 
v takovém rozsahu, v jakém není pravděpodobné, že se bude realizovat související daňová úleva.  

 

(r) Transakce v cizích měnách 

Transakce v cizí měně se přepočítávají na české koruny (funkční měnu) směnným kurzem platným 
k datu transakce.  

Aktiva a pasiva denominovaná v zahraniční měně se k datu účetní závěrky přepočítávají na funkční 
měnu kurzem platným v daný den. 

Kurzové rozdíly vzniklé při přepočtu cizích měn se vykazují jako zisk nebo ztráta ve výkazu o úplném 
výsledku hospodaření. 

 

(s) Zisk na akcii 

Společnost vykazuje základní ukazatel zisku na akcii u svých kmenových akcií. Základní ukazatel zisku 
na akcii se vypočte vydělením zisku nebo ztráty připadající držitelům kmenových akcií společnosti 
váženým průměrem počtu kmenových akcií v oběhu v průběhu daného období.  

 

(t) Spřízněné strany 

Spřízněná strana je osoba nebo účetní jednotka, která je spřízněná s účetní jednotkou sestavující 
účetní závěrku („vykazující účetní jednotka“). 

A) Osoba nebo blízký člen rodiny této osoby jsou spřízněni s vykazující účetní jednotkou, pokud tato 
osoba:  

• vykonává kontrolu či společnou kontrolu nad vykazující účetní jednotkou; 

• má podstatný vliv na vykazující účetní jednotku; nebo 

• je členem klíčového vedení vykazující účetní jednotky nebo její mateřské společnosti. 

B) Účetní jednotka je spřízněná s vykazující účetní jednotkou, pokud platí některá z těchto 
podmínek:  

(I) Účetní jednotka a vykazující účetní jednotka jsou členy téže skupiny (což znamená, že 
všechny mateřské, dceřiné a sesterské podniky jsou vzájemně spřízněné). 

(II) Jedna účetní jednotka je přidruženým nebo společným podnikem jiné účetní jednotky (nebo 
přidruženým či společným podnikem člena skupiny, jejímž členem je i druhá účetní 
jednotka). 

(III) Obě účetní jednotky jsou společnými podniky téže třetí strany. 

(IV) Jedna účetní jednotka je společným podnikem třetí účetní jednotky a druhá účetní jednotka 
je přidruženým podnikem třetí účetní jednotky. 

(V) Účetní jednotka je plánem požitků po skončení pracovního poměru ve prospěch 
zaměstnanců vykazující účetní jednotky, nebo účetní jednotky, která je spřízněna s vykazující 
účetní jednotkou. Je-li samotná vykazující účetní jednotka takovýmto plánem, finančně 
přispívající zaměstnavatelé jsou rovněž spřízněni s vykazující účetní jednotkou. 

(VI) Účetní jednotka je ovládána nebo spoluovládána osobou uvedenou v bodě (A). 
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(VII) Osoba uvedená v bodě (I) výše má podstatný vliv na účetní jednotku nebo je členem 
klíčového vedení účetní jednotky (nebo jejího mateřského podniku). 
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4. Stanovení reálné hodnoty 
Řada účetních postupů a zveřejňovaných informací společnosti vyžaduje stanovení reálné hodnoty 
finančních i nefinančních aktiv a pasiv. Reálné hodnoty byly stanoveny pro účely oceňování anebo 
zveřejňování s použitím níže uvedených metod. Další informace o předpokladech uplatňovaných při 
stanovení reálné hodnoty se tam, kde je to vhodné, uvádějí v bodech přílohy, které se konkrétně týkají 
daného aktiva či pasiva. 

 

Hierarchie reálné hodnoty 

Společnost používá následující hierarchii pro určení a vykázání reálné hodnoty finančních nástrojů dle 
oceňovacích postupů:  
• Úroveň 1: kótované ceny (neupravené) na aktivních trzích pro identická aktiva nebo závazky  
• Úroveň 2: ostatní postupy založené na vstupních údajích, které mají významný dopad na 

vykázanou reálnou hodnotu a které je možné zjistit, a to buď přímo, nebo nepřímo  
• Úroveň 3: postupy založené na vstupních údajích, které mají významný dopad na vykázanou 

reálnou hodnotu a tyto vstupní údaje nejsou založeny na zjistitelných tržních údajích  
 

Reálné hodnoty aktiv (jiných než peníze a hotovost v bankách) a závazků, které nejsou vykazovány 
v reálné hodnotě, jsou stanoveny pomocí postupů dle Úrovně 3 hierarchie stanovení reálné hodnoty. 
Reálná hodnota peněz a hotovosti v bankách je stanovena pomocí Úrovně 1 hierarchie stanovení 
reálné hodnoty. 

 

(a) Nehmotný majetek  

Reálná hodnota nehmotného majetku vykazovaného jako výsledek fúze sloučením vychází 
z diskontovaných peněžních toků, o nichž se předpokládá, že poplynou z užívání a případného 
prodeje daného majetku.  

 

(b) Nederivátová finanční aktiva 

Reálná hodnota dlouhodobých pohledávek z obchodních vztahů a ostatních pohledávek se odhaduje 
jako současná hodnota budoucích peněžních toků, diskontovaných tržní úrokovou sazbou 
k rozvahovému dni. 

(c) Nederivátové finanční závazky 

Reálná hodnota stanovovaná pro účely prezentace dlouhodobých závazků z obchodních vztahů se 
vypočte na základě současné hodnoty budoucích peněžních toků z jistin a úroků, diskontovaných tržní 
úrokovou sazbou k rozvahovému dni. Pro finanční leasing se tržní úroková sazba stanoví podle 
podobných leasingových smluv. 

(d) Derivátové finanční závazky 

Reálná hodnota úrokových swapů je stanovená na základě přecenění provedeného protistranou 
(bankou) k závěrkovému dni (viz bod č. 22). 

  

5. Změna prezentace 
Pro účetní závěrku za rok končící 31. prosincem 2015 nedošlo ke změnám v prezentaci jednotlivých 
položek účetní závěrky. 
 

  

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY



42 I SAZKA A.S. I VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 I

 

 

6. Tržby 
  2015 2014 

Tržby z loterní a sázkové činnosti 4 935 884 4 122 973 

Tržby z vkladů 11 002 512 8 977 970 

Tržby z číselných loterií 8 500 914 7 171 727 

Tržby z okamžitých loterií 1 202 126 860 146 

Tržby z kurzových sázek 1 299 472 946 097 

Výhry -6 066 628 -4 854 997 

Výhry z číselných loterií -4 165 107 -3 510 658 

Výhry z okamžitých loterií -698 595 -468 435 

Výhry z kurzových sázek -1 202 926 -875 904 

Tržby z ostatních činností 329 548 268 170 

Čisté tržby 5 265 432 4 391 143 
 
Všechny tržby společnosti jsou realizovány v tuzemsku. 
V roce 2015 padla rekordní výhra ve hře Eurojackpot ve výši 2 466 mil. Kč. Vítězná sázka byla vsazena v ČR. 
Společnost tedy následně měla povinnost výhru vyplatit výherci. Protože se jedná o hru se sdílenou výherní 
jistinou, tak na výhře participují všechny loterní společnosti ve sdružení Eurojackpot, které v daném období 
přijaly sázky. Společnost zajistila vyplacení výherce v rámci svého povolení, ale nákladem Společnosti byl 
jenom malý díl na vyhrané výhře odpovídající vkladům/sázkám přijatým v ČR. 
Nárůst tržeb z ostatních činností byl způsoben zejména jednorázovou akcí prodeje vstupenek pro MS 
v ledním hokeji 2015 (Ticketing) a spuštěním produktu Postpaid (SAZKAmobil). 
 

 

7. Náklady na prodej 
  2015 2014 

Náklady na tržby z loterní a sázkové činnosti -2 097 724 -1 807 323 

Odměny za služby -1 033 383 -913 700 

Odměny partnerům* -553 614 -457 474 

Odměny systémovým poskytovatelům -479 769 -456 226 

Loterní daň -982 105 -834 475 

Ostatní náklady na tržby z loterní a sázkové činnosti       -82 236 -59 148 

Náklady na tržby z ostatních činností -222 109 -161 283 

Odměny za služby -102 634 -102 075 

Odměny partnerům* -84 354 -82 968 

Odměny systémovým poskytovatelům                                      -18 280 -19 107 

Ostatní náklady na tržby z ostatních činností -119 475 -59 208 

Náklady na prodej -2 319 833 -1 968 606 
 
*Odměny partnerům obsahují odměny zprostředkovatelům, jako jsou prodejny tabáků, supermarkety, čerpací stanice 
a pobočky České pošty a představují provize za jejich služby. 
 
Nejvýznamější část nákladů se přímo váže k výnosům z loterní a sázkové činnosti.  
 
Nárůst Ostatních nákladů na tržby z ostatních činností v roce 2015 souvisí se spuštěním nového post-paid 
produktu SAZKAmobil v dubnu 2015 a také s nárůstem zákaznické báze a tržeb virtuálního operátora. 
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Největší položky čínily 103 mil. Kč – nákup služeb od operátora (SAZKAmobil) a 7,6 mil. Kč – právo exklusivity 
(Ticketing). 
 
Náklady na prodej neobsahují přímé mzdové náklady a přímé odpisy, které jsou vykázány v pozici Provozní 
náklady (viz bod č. 8). 
 
8. Provozní náklady 
Společnost uvádí ve výkazu o úplném výsledku funkční členění provozních nákladů. Druhové členění 
provozních nákladů je uvedeno níže: 

 
 2015 2014 

Provozní náklady -1 343 876 -1 195 945 

Osobní náklady -331 581 -256 413 

Odpisy hmotného majetku -26 361 -22 769 

Odpisy nehmotného majetku -26 564 -28 299 

Reklama, propagace a ostatní související náklady -461 161 -406 286 

Neuplatněné DPH  -208 820 -208 094 

Ztráta z prodeje majetku (náklady snížené o výnosy) -4 051 -12 907 

Ostatní 1) -285 338 -261 177 
 

1) Ostatní provozní náklady zahrnují zejména náklady na poradenskou činnost a právní služby, daň 
z převodu nemovitostí, spotřebu elektrické energie a plynu, školení zaměstnanců a servisní služby 
pro výpočetní techniku a software.  
Nárůst provozních nákladů je způsobený spuštěním nového post-paid produktu SAZKAmobil 
v dubnu 2015 a také nárůstem zákaznické báze a tržeb virtuálního operátora.   
 

       2015         2014 

Osobní náklady Zaměstnanci 
 Vedoucí 

pracovníci Zaměstnanci 
 Vedoucí 

pracovníci 

Mzdové náklady -155 709 -91 203 -135 797 -56 221 

Odměny členům orgánů společnosti -- -6 035 -- -455 

Sociální a zdravotní pojištění -49 289 -19 267 -39 506 -16 785 

Ostatní sociální náklady -10 078  -- -7 649 -- 

Celkem -215 076 -116 505 -182 952 -73 461 
      

Průměrný počet pracovníků 272 52 257 43 

 
Členům představenstva, členům dozorčí rady a ostatním členům vedení společnosti nebyly v letech 2015, 
resp. 2014 poskytnuty žádné zápůjčky ani úvěry. Vedoucím pracovníkům jsou k dispozici služební vozidla 
dle interních pravidel. V roce 2015 vyplatila společnost odměny členům orgánů společnosti ve výši 6 034 tis. 
Kč (2014 – 455 tis. Kč). Členům orgánů společnosti nebyly v letech 2015, resp. 2014 poskytnuty žádné 
zapůjčky ani úvěry. 
 
 
Společnost nemá žádné zaměstnanecké požitky po skončení pracovního poměru nebo penzijní plány. 

 

9. Odměny statutárním auditorům 
Tyto informace budou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky sestavené za konsolidační celek 
KKCG PLC, ve kterém je společnost zahrnuta. 
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10. Finanční výnosy a náklady 
  2015 2014 

Výnosové úroky 1 694 1 903 

Bankovní úroky 1 694 1 903 

Nákladové úroky -405 119 -605 698 

Úroky z bankovních úvěrů -226 346 -231 246 

Ostatní úroky -178 773 -374 452 

Ostatní zisky (+)/ztráty (-) z finanční oblasti 33 162 -5 163 

Ztráta (-) z kurzových operací -2 154 -5 349 

Výnosy z držby cenných papírů (dividendy) 1) 34 335 -- 

Bankovní poplatky -300 -- 

Ostatní finanční výnosy 2) 89 288 186 

Ostatní finanční náklady 3) -88 007 -- 

Finanční výsledek hospodaření -370 263 -608 958 

   

 
1) Výnosy z držby cenných papírů zahrnují dividendu od společnosti GTECH Czech Republic LLC. 
2) Ostatní finanční výnosy v roce 2015 zahrnují zejména výnos z likvidačního zůstatku společnosti KPS Media 
ve výši 84 867 tis. Kč.  
3) Ostatní finanční náklady zahrnují zejména náklady na likvidaci společnosti KPS Media. 
 
11. Daň z příjmů 

  2015 2014 

Daň z příjmů -237 313 -120 451 

Splatná daň z příjmů  -184 926 -78 286 

Odložená daň z příjmů -52 387 -42 165 

 
Odložená daň se vypočítává s použitím platných daňových sazeb, o nichž se předpokládá, že budou platit i 
v době, kdy se aktivum bude realizovat nebo závazek vypořádávat. Podle české legislativy činí sazba daně 
z příjmů právnických osob 19 % pro finanční rok 2014, 2015 i 2016. 
 
Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2015 ve výši 184 712 tis. Kč (2014 – 76 424 
tis. Kč) a upřesnění odhadu daně za zdaňovací období 2014 ve výši 214 tis. Kč (2014 – upřesnění odhadu 
daně za zdaňovací období 2013 ve výši 1 862 tis. Kč). 
 
V roce 2015 ve výkazu o finanční pozici byl odhad daně z příjmů ve výši 184 712 tis. Kč (2014 – 76 424  tis. 
Kč) snížen o zaplacené zálohy na daň z příjmů ve výši 101 289 tis. Kč (2014 – 141 849 tis. Kč) a výsledný 
závazek ve výši 83 423 tis. Kč byl vykázán v položce Závazky z titulu splatné daně z příjmů (2014 – 65 425 
tis. Kč vykázáno v položce Pohledávka z titulu splatné daně). 
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Odsouhlasení efektivní daňové sazby 

Odsouhlasení efektivní daňové sazby     
    2015  2014 

Zisk před zdaněním   1 231 793   633 038 

Daň z příjmů podle platné domácí daňové sazby 19,00% -234 041 19,00% -120 277 

Ostatní daňové neúčinné položky 0,27% -3 272 0,03% -174 

Daň z příjmů vykázaná ve výkazu o úplném 
výsledku hospodaření 19,27% -237 313 19,03% -120 451 

 
 
12. Nehmotný majetek a goodwill 
 

2015 Ocenitelná 
práva Software 

Ostatní 
nehmotný 

majetek Goodwill Celkem 

Pořizovací cena      

Zůstatek k 1.1.2015 1 994 861 158 791 59 159 9 636 122 11 848 933 

Přírůstky -- 26 567 38 760 -- 65 327 

Úbytky -3 096 -6 032 -- -- -9 128 

Přeúčtování -- 540 -540 -- 0 

Zůstatek k 31.12.2015 1 991 765 179 866 97 379 9 636 122 11 905 132 
      

Oprávky    
 

  

Zůstatek k 1.1.2015 -2 309 -102 801  -5 782 -- -110 892 

Odpisy -2 402 -21 271 -2 891 -- -26 564 

Oprávky k úbytkům 417 4 383 -- -- 4 800 

Zůstatek k 31.12.2015 -4 294 -119 689 -8 673 -- -132 656 

Zůstatková hodnota k 1.1.2015 1 992 552 55 990 53 377 9 636 122 11 738 041 

Zůstatková hodnota k 31.12.2015 1 987 471 60 177 88 706 9 636 122 11 772 476 

2014 Ocenitelná 
práva Software 

Ostatní 
nehmotný 

majetek Goodwill Celkem 

Pořizovací cena      

Zůstatek k 1.1.2014 1 966 362 144 305 57 821 9 636 122 11 804 610 

Přírůstky 28  499 20 630 1 338 -- 50 467 

Úbytky -- -6 144 -- -- -6 144 

Zůstatek k 31.12.2014 1 994 861 158 791 59 159 9 636 122 11 848 933 
      

Oprávky    
 

  

Zůstatek k 1.1.2014 -976 -87 350 -- -- -88 326 

Odpisy -1 333 -21 184  -5 782 -- -28 299 

Oprávky k úbytkům -- 5 733 -- -- 5 733 

Zůstatek k 31.12.2014 -2 309 -102 801  -5 782 -- -110 892 

Zůstatková hodnota k 1.1.2014 1 965 386 56 955 57 821 9 636 122 11 716 284 

Zůstatková hodnota k 31.12.2014 1 992 552 55 990 53 377 9 636 122 11 738 041 
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Dlouhodobý nehmotný majetek je tvořen převážně ocenitelnými právy, softwarem a goodwillem. 
Goodwill ve výši 9 636 122 tis. Kč vznikl na základě fúze sloučením 1. ledna 2013. 

K 31. prosinci 2015 byly zástavním právem zatíženy vybranné ochranné známky. Hodnota zastavených 
ochranných známek k 31. prosinci 2015 činí 1 871 939 tis. Kč (viz bod č. 22). 

Nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2015 tvořily zejména 
zhodnocení systému a pořízení rozšiřujících licencí k software pro plánování a reporting IBM Cognos, 
ve výši 9 622 tis. Kč, zhodnocení systému SAP, ve výši 7 336 tis. Kč a ve fázi nedokončených investic 
licenční a softwarové pokrytí projektu Digital Entertainment Hub 29 465 tis. Kč. 

Nejvýznamnější úbytky dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2015 tvoří vyřazení nevyužitelné 
ochranné známky Ruleta Sazka, v zůstatkové hodnotě 3 096 tis. Kč a software pro kurzové sázky, 
v zůstatkové hodnotě 3 011 tis. Kč.  

Odpisy nehmotného majetku jsou uvedeny v provozních nákladech ve výkazu o úplném výsledku 
hospodaření. 

Dlouhodobý nehmotný majetek s neurčitou dobou životnosti, goodwill a testování na snížení 
hodnoty 

Společnost provedla v souladu se standardem IAS 36 testování na snížení hodnoty goodwillu a 
dlouhodobých nehmotných aktiv s neurčitou dobou životnosti, tj. ochranných známek a licence 
provozovatele loterií. Snížení hodnoty se určuje odhadem zpětně získatelné částky penězotvorné 
jednotky, k níž se goodwill a ostatní neodepisovaná aktiva vztahují, a to na základě hodnoty z užívání 
odrážející odhadované budoucí diskontované peněžní toky. Hodnota z užívání se odvozuje z prognóz 
budoucích peněžních toků (tyto prognózy zpracovává a aktualizuje vedení). Diskontní sazby 
aplikované na předpokládané peněžní toky se vypočtou jako vážený průměr ceny kapitálu (WACC) 
každé penězotvorné jednotky. Pro testování na snížení hodnoty společnost použila vážený průměr 
ceny kapitálu 8,89 %. Výhled peněžních toků byl zpracován podle konkrétních očekávaných 
provozních výsledků a podle podnikatelského plánu na období 5 let do konce roku 2020, jež dále 
pokračuje perpetuitou, ze které je spočtena tzv. terminální hodnota.  

Pro testování na snížení hodnoty byly použity následující předpoklady: běžný účastník trhu, nejlepší 
možný způsob užívání aktiv dle modelu reálné hodnoty definovaného v IFRS 13 a 19% sazba daně 
z příjmů právnických osob. Jako průměrně dosažitelná provozní marže pro testování na snížení 
hodnoty byla použitá průměrná EBIT marže 11 % z finančního plánu pro období 2012-2016.  

Testování na snížení hodnoty je prováděno každý rok k 31. prosinci. Výsledná realizovatelná hodnota 
vypočtená na základě hodnoty z užívání převyšovala účetní hodnotu celkových aktiv ponížených o 
provozní krátkodobé závazky, což vedlo k závěru, že snížení hodnoty předmětných testovaných aktiv 
není třeba účtovat k 31. prosinci 2015. Vedení společnosti dále provedlo senzitivní analýzu faktorů 
vstupujících do výpočtu užitné hodnoty a očekávatelné pohyby daných faktorů neindikují snížení 
účetních hodnot goodwillu a nehmotných aktiv s neurčitou dobou životnosti. 

V případě ochranných známek byla použita jako podpůrná metoda pro testování na snížení hodnoty 
ještě metoda licenční analogie, při které se poměřovala zkalkulovaná úspora licenčního poplatku 
s náklady na marketing a udržování pozice značky. Výhled byl zpracován opět dle podnikatelského 
plánu na období 5 let do konce roku 2020 pokračujícího perpetuitou pro účely vypočítání tzv. 
terminální hodnoty. Netto licenční poplatky po zdanění byly diskontovány opět váženým průměrem 
ceny kapitálu (WACC). 

Výsledná diskontovaná hodnota převyšovala účetní hodnotu ochranných známek, což podporovalo 
závěr, že snížení hodnoty ochranných známek není třeba účtovat k 31. prosinci 2015. Vedení 
společnosti dále provedlo senzitivní analýzu faktorů vstupujících do výpočtu reálné hodnoty 
ochranných známek a očekávatelné pohyby daných faktorů neindikují snížení účetních hodnot 
ochranných známek.  
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13. Dlouhodobý hmotný majetek 
 
 
 

2015 
Pozemky - 

vlastní 

Budovy a 
stavby - 

vlastní 

Stroje, 
přístroje a 

zařízení - 
vlastní 

Stroje, 
přístroje a 

zařízení - 
najaté 

Ostatní 
hmotný 
majetek 

Hmotný 
majetek 

ve fázi 
pořízení Celkem 

Pořizovací cena        

Zůstatek k 1.1.2015 101 963 515 371 77 189 5 037 33 399 14 999 747 958 

Přírůstky -- 11 943 48 983 -- -- 1 406 62 332 

Úbytky -- -- -1 325 -- -- -3 522 -4 847 

Přeúčtování -36 488 -18 092 2 939 -- -- -11 477 -63 118 

Zůstatek k 31.12.2015 65 475 509 222 127 786 5 037 33 399 1 406 742 325 
        

Oprávky         

Zůstatek k 1.1.2015 -- -29 163 -33 932 -5 037 -- -- -68 132 

Odpisy -- -9 612 -16 749 -- -- -- -26 361 

Oprávky k úbytkům -- -- 392 -- -- -- 392 

Přeúčtování -- 2 217 265 -- -- -- 2 482 

Zůstatek k 31.12.2015 -- -36 558 -50 024 -5 037 -- -- -91 619 

Zůstatková hodnota k 1.1.2015 101 963 486 208 43 257 -- 33 399 14 999 679 826 
Zůstatková hodnota k 
31.12.2015 65 475 472 664 77 762 -- 33 399 1 406 650 706 

 

 

2014 
Pozemky - 

vlastní 

Budovy a 
stavby - 

vlastní 

Stroje, 
přístroje a 

zařízení - 
vlastní 

Stroje, 
přístroje a 

zařízení - 
najaté 

Ostatní 
hmotný 
majetek 

Hmotný 
majetek 

ve fázi 
pořízení Celkem 

Pořizovací cena        

Zůstatek k 1.1.2014 101 963 514 403 62 060 6 929 33 399 1 230 719 984 

Přírůstky -- 1 187 21 441 -- -- 14 999 37 627 

Úbytky -- - 219         -7 542 - 1 892 -- -- -9 653 

Přeúčtování -- -- 1 230 -- -- -1 230 -- 

Zůstatek k 31.12.2014 101 963 515 371 77 189 5 037 33 399 14 999 747 958 
        

Oprávky         

Zůstatek k 1.1.2014 -- -20 028 -24 446 -6 663 -- -- -51 137 

Odpisy -- -9 354 -13 149 -266 -- -- -22 769 

Oprávky k úbytkům -- 219 3 663 1 892 -- -- 5 744 

Zůstatek k 31.12.2014 -- -29 163 -33 932 -5 037 -- -- -68 132 

Zůstatková hodnota k 1.1.2014 101 963 494 375 37 614 266 33 399 1 230 668 847 
Zůstatková hodnota k 
31.12.2014 101 963 486 208 43 257 -- 33 399 14 999 679 826 
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Nejvýznamnějšími přírůstky dlouhodobého hmotného majetku v roce 2015 byly interiérové vybavení 
rekonstruovaných prostor kanceláří a jídelny ve výši 19 773 tis. Kč, stavební úpravy administrativní 
budovy SAZKA ve výši 11 943 tis. Kč, nákup souboru terminálů na POS pro kurzové sázky, ve výši 11 327 
tis. Kč a nákup zálohovací knihovny (VTL) ve výši 6 277 tis. Kč. 

K 31. prosinci 2015 byla zástavním právem (viz bod č. 22) zatížena budova sídla společnosti SAZKA a.s. 
v ulici K Žižkovu 851, Praha 9 spolu s přilehlými pozemky. Zůstatková hodnota této budovy včetně 
přilehlých pozemků činí 538 141 tis. Kč (2014 – 508 390 tis. Kč). 

Najaté stroje, přístroje a zařízení představují především losovací zařízení, která si společnost pořizuje 
formou finančního leasingu. 

Společnost neeviduje k 31. prosinci 2015 žádný významný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
nevykázaný ve výkazu o finanční pozici. 

 

OPERATIVNÍ LEASING 

Operativní leasing k 31.12.2015   

 
  
 

      

Předmět nájmu  Druh smlouvy 

Datum 
ukončení 
smlouvy 

 

Budoucí 
platby 

nájemného 
  

do 1 roku od 1 do 5 let nad 5 let 
Terminály (1) doba určitá 31.12.2022 n/a* n/a* n/a* 

Automobily (2) doba určitá 31.3.2019     13 396 38 444  -- 

Reprografická technika doba určitá 30.6.2016 296 -- -- 

      
*leasingové platby za pronájem terminálů se mění v závislosti na výši dosažených hrubých příjmů. Z toho důvodu je 
pronájem vykazován jako operativní leasing.  

 
(1) Celkové náklady týkající se tohoto nájmu za rok 2015 činily 478 912 tis. Kč (2014 – 170 360 tis. Kč).  
(2) Náklady na leasing automobilů v roce 2015 činily 13 487 tis. Kč (2014 – 12 272 tis. Kč). 
(3) Náklady na IT technologie v roce 2015 činily 1 605 tis. Kč (2014 – 3 445 tis. Kč).  

 
 

Operativní leasing k 31.12.2014   

 
  
 

      

Předmět nájmu  Druh smlouvy 

Datum 
ukončení 
smlouvy 

 

Budoucí 
platby 

nájemného 
  

do 1 roku od 1 do 5 let nad 5 let 

Terminály (1) doba určitá 31.12.2022 n/a* n/a* n/a* 

Automobily (2) doba určitá 31.3.2019 12 916 35 815 -- 

IT (3) doba určitá 31.7.2015 1 182 -- -- 

Reprografická technika doba určitá 30.6.2016 593 296 -- 

      
*leasingové platby za pronájem terminálů se mění v závislosti na výši dosažených hrubých příjmů. Z toho důvodu je 
pronájem vykazován jako operativní leasing. 
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14. Majetek určený k prodeji 
  31.12.2015 31.12.2014 

Majetek určený určené k prodeji dle IFRS 5 53 190 -- 

Pozemky 36 488 -- 

Budovy 16 437 -- 

Nábytek 265 -- 

   
 
K 31. prosinci 2015 eviduje společnost majetek určený k prodeji ve výši 53 190 tis. Kč. Jedná se o pozemky, 
budovy, podpůrné objekty a budovu trafostanice a dále o nábytek.  
Majetek byl v lednu 2016 prodán. Prodejní cena činila 67 900 tis. Kč. Návrh na vklad do katastru byl podán 
dne 15. ledna 2016. 
K 31. prosinci 2014 neevidovala společnost žádný majetek určený k prodeji.  
 
 
15. Investice v podnicích s rozhodujícím vlivem 

    Účetní 
hodnota k 

31.12.2015 

Účetní 
hodnota k 

31.12.2014 

Investice v podnicích s rozhodujícím 
vlivem 

Majetková 
účast (%) 18 600 106 607 

KPS MEDIA a.s. v likvidaci 1) 100% -- 88 007 

SPORTLEASE a.s. 100% 18 600 18 600 

 

 

Společnost KPS MEDIA a.s. v likvidaci vstoupila k 1. říjnu 2014 do likvidace, tudíž informace uvedené výše 
jsou převzaté z mimořádné účetní závěrky sestavené k 30. září 2014. 

Společnost KPS MEDIA a.s. byla k datu 9. října 2015 po ukončení likvidace vymazána z obchodního rejstříku. 

Výše uvedené údaje byly převzaty z auditorem ověřených účetních závěrek. 

Dne 22. února 2016 představenstvo společnosti SAZKA a.s. schválilo prodej Sportlease a.s. společnosti 
SAZKA Czech a.s. 

 

  

Investice v podnicích s rozhodujícím 
vlivem 

Majetková 
účast (%) 

Celkový zisk za 
rok 2015 

Vlastní 
kapitál k 

31.12.2015 
Celkový zisk  
za rok 2014 

Vlastní 
kapitál k 

31.12.2014  
KPS MEDIA a.s. v likvidaci 100% -- -- 6 387 89 018  

SPORTLEASE a.s. 100% 832 19 823 576 18 991  
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16. Ostatní dlouhodobé finanční investice 

    31.12.2015 31.12.2014 

Ostatní dlouhodobé finanční 
investice 

Majetková 
účast (%) 42 199 42 199 

GTECH Czech Republic LLC. 1) 63,00% 42 199 42 199 

SALEZA, a.s. 2) 98,10% -- -- 
 

1) Společnost má majetkovou účast ve společnosti GTECH Czech Republic LLC., která představuje podíl 
63 %. Majetková účast ve společnosti GTECH Czech Republic LLC. je klasifikovaná jako Ostatní 
dlouhodobá finanční investice a byla oceněna k datu koupě na 42 199 tis. Kč. Aktuální finanční 
informace společnosti k 31. prosinci 2015 není dostupná, a proto je investice zachycena v historické 
hodnotě ponížené o její případné snížení. 

Důvodem pro klasifikaci této majetkové účasti v Ostatních dlouhodobých finančních investicích je, 
že ač společnost SAZKA a.s. je většinovým vlastníkem ve společnosti GTECH Czech Republic LLC, 
v souladu se společenskou smlouvou nekontroluje z pozice většinového vlastníka možnost výplaty 
dividend a je omezena i převoditelnost jejího vlastnického podílu. Zároveň je manažerská kontrola 
této entity delegována na GTECH Corporation. 

V souvislosti s majetkovou účastí ve společnosti GTECH Czech Republic LLC. by dne 31. prosince 2022 
dle uzavřené dohody mělo dojít k odkoupení zbývajícího podílu na této společnosti, tj. 37 %.  

Závazek k odkoupení zbývajícího podílu 37 % v GTECH Czech Republic LLC., který plyne z uzavřené 
dohody a jež byl zdiskontovaný na současnou hodnotu ve výši 49 200 tis. Kč (2014 – 48 355 tis. Kč), 
je vykázaný jako dlouhodobý závazek z finančních instrumentů. Nominální hodnota tohoto 
finančního závazku činí 68 502 tis. Kč (3 mil. USD). Reálnou hodnotu této investice nelze aktuálně 
vyčíslit, jelikož potřebné finanční informace nejsou k 31. prosinci 2015 k dispozici. 

2) Společnost vlastnila k 31. prosinci 2015 98,10 % ve společnosti SALEZA, a.s., vůči které bylo zahájeno 
insolvenční řízení na základě vyhlášky Městského soudu v Praze ze dne 17. ledna 2011. Právní účinky 
tohoto insolvenčního řízení nastaly 17. ledna 2011. Na základě usnesení Městského soudu v Praze 
ze dne 29. března 2011 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 
29. března 2011. Na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. května 2011 bylo dlužníkovi 
omezeno právo nakládat s majetkovou podstatou. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 3. května 
2011. Na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. května 2011 bylo rozhodnuto o 
prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 30. května 2011. 

K 31. prosinci 2015 není aktuální účetní závěrka společnosti k dispozici. 
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18. Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva 
 
Dlouhodobé pohledávky zahrnují poskytnuté zálohy a kauce, u nichž je doba splatnosti delší než 
následujících dvanáct měsíců od rozvahového dne. 
 

  31.12.2015 31.12.2014 

Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů a 
ostatní dlouhodobá aktiva 8 761 5 289 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy a kauce 8 761 5 289 

 
Dlouhodobé poskytnuté zálohy a kauce činí 8 761 tis. Kč (2014 – 5 289 tis. Kč). K 31. prosinci 2015 jsou v této 
částce zahrnuty dvě pohledávky, a to za společností Vodafone z titulu složené kauce na odvod tržeb za 
dobíjení GSM a dále složená kauce na provozování hry Eurojackpot.   
 

  31.12.2015 31.12.2014 

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní 
krátkodobá aktiva 339 507 179 651 

Krátkodobé obchodní pohledávky  207 117 98 853 

Krátkodobé poskytnuté zálohy a kauce 4 780 43 951 

Pohledávky za zaměstnanci 398 302 

Ostatní krátkodobé pohledávky 3 347 2 407 

Pohledávka z titulu DPH 52 026 -- 

Krátkodobé náklady příštích období 71 839 39 138 
 
Nárůst krátkodobých obchodních pohledávek k 31. prosinci 2015 oproti 31. prosinci 2014 byl způsoben 
realizovanými tržbami za dny 28. prosince až 31. prosince 2015, které byly zinkasovány až v roce 2016. 
 
Snížení v pozici krátkodobé poskytnuté zálohy a kauce je způsobeno vrácením kauce od společnosti O2 
Czech republic, a.s. (dříve Telefónica Czech Republic, a.s.) složené na odvod tržeb za dobíjení GSM. 
 
Pohledávka z titulu vrácení DPH vznikla při přepočtu ročního zálohového koeficientu na konečné 
vyrovnání.  
 
Náklady příštích období představují nevyzvednuté výhry z okamžitých loterií v roce 2015 ve výši 44 275 tis. 
Kč a dále faktury přijaté věcně související s plněním roku 2016 ve výši 18 918 tis. Kč. 
  
 
 

19. Krátkodobé pohledávky z finančních instrumentů 
 
Krátkodobé pohledávky z finančních instrumentů ve výši 1 200 152 tis. Kč (2014 –  100 009 tis. Kč) představují 
pohledávku za KKCG Structured Finance Limited z titulu dlužných cenných papírů – směnek držených 
do splatnosti na základě smlouvy o investování uzavřené se společností KKCG Structured Finance Limited, 
Kypr.  
Tyto pohledávky jsou pro účely výkazu o peněžních tocích klasifikovány jako součást peněžních ekvivalentů. 
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20. Peníze a peněžní ekvivalenty 
  31.12.2015 31.12.2014 

Peníze a peněžní ekvivalenty 623 696 986 896 

Peníze 2 635 4 910 

Bankovní účty 621 061 981 986 
 
Společnost má na účtech u ČSOB a České spořitelny, a.s. vázanou hotovost ve výši 65 259 tis. Kč (2014 – 
65 259 tis. Kč) z důvodu herních jistin. 
Společnost má k 31. prosinci 2015 zastavené bankovní účty ve výši 535 266 tis. Kč (2014 – 894 990 tis. Kč). 
 
Rekonciliace peněz a peněžních ekvivalentů na výkaz o peněžních tocích 
 

  31.12.2015 31.12.2014 

Peníze a peněžní ekvivalenty 
vykázané ve výkazu o peněžních 
tocích 1 853 848 1 086 905 

Peníze a peněžní ekvivalenty 623 696 986 896 

Pohledávka za KKCG Structured 
Finance Limited 

1 200 152 100 009 

 
 

21. Vlastní kapitál 
Základní kapitál a emisní ážio 

Základní kapitál společnosti se skládá ze 4 500 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité 
hodnotě 100 tis. Kč. V letech 2015, resp. 2014 nedošlo k žádným změnám v základním kapitálu společnosti. 
 
Základní kapitál společnosti je v plné výši splacen. 
 

Zákonný rezervní fond 

Dne 30. června 2014 byly přijaty SAZKA a.s. nové stanovy, ve kterých je v čl. 44 zakotveno, že se rezervní fond 
nevytváří.  
 
Ostatní kapitálové fondy 

Na základě uzavřených úvěrových smluv a vzniklého zajištění byl zaúčtován na ostatní kapitálové fondy 
oceňovací rozdíl k derivátům dle konfirmace ke dni 31. prosince 2015 ve výši - 957 tis. Kč (2014 – - 17 248 tis. 
Kč) a odložená daňová pohledávka ve výši 182 tis. Kč (2014 - 3 277 tis. Kč).  
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Zisk na akcii 

 

Zisk připadající držitelům kmenových akcií (v tis. Kč)     

      2015 2014 

Čistý zisk připadající držitelům kmenových akcií     994 480 512 587 

Čistý zisk připadající držitelům kmenových akcií     994 480 512 587 

     

Vážený průměr počtu kmenových akcií      

  
Počet 
kusů Váha 

Vážený 
průměr 

Vážený 
průměr 

Kmenové akcie vydané k 1. lednu 4 500 1 4 500 4 500 

Nově vydané akcie  --       

Kmenové akcie vydané k 31. prosinci 4 500 1 4 500 4 500 

Vážený průměr počtu kmenových akcií k 31. prosinci 4 500 1 4 500 4 500 

Základní zisk na akcii za rok (v Kč)     220 996 113 908 

Zředěný zisk na akcii za rok (v Kč)     220 996 113 908 
 
 
 

22. Úvěry 
  31.12.2015 31.12.2014 

Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - dlouhodobá část 5 416 747 5 797 103 

Dlouhodobé přijaté bankovní úvěry a zápůjčky – jistina 5 416 747 5 797 103 

   
  31.12.2015 31.12.2014 

Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - krátkodobá část 2 811 702 2 885 243 

Krátkodobé přijaté bankovní úvěry a zápůjčky – jistina 636 181 634 418 

Krátkodobé přijaté bankovní úvěry a zápůjčky – úroky 38 226 35 149 
Krátkodobé přijaté úvěry a zápůjčky od podniků ve 
skupině – jistina 2 012 782 2 183 709 

Krátkodobé přijaté úvěry a zápůjčky od podniků ve 
skupině – úroky 124 513 31 967 
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Bankovní úvěry a zápůjčky 

 
Společnost vykazovala k 31. prosinci 2015 následující úvěry: 

 

Typ úvěru 
Úroková 

sazba 
Nákladový 
úrok 2015 Splatnost 

Zůstatek k 
31.12.2015 

Splatné do 1 
roku 

Splatné od 1 
do 6 let 

Bankovní úvěr Ia - KB, ČS, 
ČSOB, Unicredit – jistina 

2,65% + 3M 
PRIBOR 99 265 22.10.2019 2 600 000 650 000 1 950 000 

Zůstatek k 31.12.2015 po 
zohlednění transakčních 
nákladů a úroků 

 99 265  2 572 152 636 181 1 935 971 

Bankovní úvěr IIa - KB, ČS, 
ČSOB, Unicredit – jistina 

2,85% + 3M 
PRIBOR 

120 143 22.10.2020 3 250 000 -- 3 250 000 

Zůstatek k 31.12.2015 po 
zohlednění transakčních 
nákladů a úroků 

 120 143  3 226 618 -- 3 226 618 

Bankovní úvěr Ib - KB, ČS, 
ČSOB, Unicredit – jistina 

2,65% + 3M 
PRIBOR 3 375 22.10.2019 128 000 -- 128 000 

Zůstatek k 31.12.2015 po 
zohlednění transakčních 
nákladů a úroků 

 3 375  127 079 -- 127 079 

Bankovní úvěr IIb - KB, ČS, 
ČSOB, Unicredit – jistina 

2,85% + 3M 
PRIBOR 

3 561 22.10.2020 128 000 -- 128 000 

Zůstatek k 31.12.2015 po 
zohlednění transakčních 
nákladů a úroků 

 3 561  127 079 -- 127 079 

 

SAZKA a.s. uzavřela dne 22. října 2014 SMLOUVU O SYNDIKOVANÉM ÚVĚRU CZK 7 500 000 000 s Komerční 
bankou, a.s., Českou spořitelnou, a.s., Československou obchodní bankou, a.s. a UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, a.s. Společnost na základě této smlouvy načerpala dne 30. října 2014 úvěrové tranše 
Ia ve výši 3 250 000 tis. Kč a IIa ve výši 3 250 000 tis. Kč. Dne 14. dubna 2015 načerpala úvěrové tranše Ib ve 
výši 128 000 tis. Kč a IIb ve výši 128 000 tis. Kč. 

K daným úvěrům se váže zástavní právo k ochranným známkám (viz bod č. 12), budově společnosti spolu 
s přilehlými pozemky (viz bod č. 13), akciím společnosti, pohledávkám z pojistného plnění a k bankovním 
účtům (viz bod č. 20). 
 
Dle podmínek výše uvedených smluv o úvěrech musí společnost splňovat určené finanční ukazatele, kterými 
jsou dluhové krytí, krytí dluhové služby, a poměr vlastního a cizího kapitálu. K 31. prosinci 2015 společnost 
tyto finanční ukazatele splňovala. 
 
Zajištění 
 
Jak je uvedeno výše, společnost SAZKA a.s. uzavřela dne 22. října 2014 úvěrovou smlouvu, na základě které 
může čerpat úvěr až do celkové výše 7 500 000 tis. Kč. Z úvěrové dokumentace vyplývá povinnost zajištění 
části tohoto úvěru formou uzavření úrokového (ých) swapu (ů) v minimálním objemu 2 812 000 tis. Kč („IRS“). 
Představenstvem společnosti pak byl schválen limit pro tento typ transakce ve výši 5 000 000 tis. Kč. 
SAZKA a.s. tak následně uzavřela úrokové swapy s vybranými bankovními subjekty ve výši tohoto limitu. Při 
uzavírání těchto IRS se přihlíželo nejen k úvěrové dokumentaci, ale současně s tím i ke skutečnosti, že v době 
uzavření transakcí se úrokové sazby pohybovaly na historicky nejnižších úrovních.  

Pro výpočet úroků z úvěru byla stanovena pohyblivá úroková sazba, konkrétně 3M PRIBOR. Peněžní toky 
v CZK vyplývající z plateb úroků jsou tedy zajišťovanou položkou. IRS jsou pak zajišťovacími deriváty, jejichž 
podstatou je výměna pohyblivé úrokové sazby (platí banky) za pevnou úrokovou sazbu (platí SAZKA a.s.). 
Výše pevné sazby se dle protistran mírně liší, nicméně všechny odpovídají aktuální nabídce trhu. Všechny 
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IRS byly uzavřeny na shodné období, jako je uzavřena úvěrová smlouva, a termíny vypořádání odpovídají 
splátkám úvěru.  
 

K rozvahovému dni měla společnost otevřeny následující zajišťovací deriváty zajišťující peněžní toky v CZK 
vyplývající z plateb úroků: 

IRS Bankovní subjekt 
Datum 

splatnosti 

Nominální 
hodnota 
(v tis. Kč)   

Reálná hodnota  
(v tis. Kč) 

IRS_14961 Česká spořitelna, a.s. 22.10.2020 500 000 918 

IRS_14832 Česká spořitelna, a.s. 22.10.2020 550 000  -1 829 

65088434 
Československá 
obchodní banka, a.s. 

22.10.2020 550 000 -1 751 

6444120 
UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, 
a.s. 

22.10.2020 700 000 -1 621 

1553000104 Komerční banka, a.s. 22.10.2019 800 000 -610 

1553001134 Komerční banka, a.s. 22.10.2020 500 000 3 936 

Celkem    -957 

 

Reálná hodnota těchto zajišťovacích derivátů, které zajišťují rizika variability peněžních toků je v souladu s 
účetními postupy uvedenými v bodě č. 3d) zaúčtována do úplného výsledku hospodaření (součást vlastního 
kapitálu v položce „Kapitálové a ostatní fondy“).  
 

Společnost vykazovala k 31. prosinci 2014 následující úvěry: 

Typ úvěru Úroková 
sazba 

Nákladový 
úrok 2014 

Splatnost Zůstatek k 
31.12.2014 

Splatné do 1 
roku 

Splatné od 1 
do 6 let 

Bankovní úvěr B - KB, ČS, 
ČSOB, Unicredit – jistina 

3,25% + 1M 
PRIBOR 

32 279 -- --  -- -- 

Zůstatek k 31.12.2014 po 
zohlednění transakčních 
nákladů a úroků 

 --  -- -- -- 

Bankovní úvěr AI - KB, ČS, 
ČSOB, Unicredit – jistina 

3,65% + 1M 
PRIBOR 

59 638 -- --  -- -- 

Zůstatek k 31.12.2014 po 
zohlednění transakčních 
nákladů a úroků 

 --  -- -- -- 

Bankovní úvěr AII - KB, ČS, 
ČSOB, Unicredit – jistina 

3,50% + 1M 
PRIBOR 

31 661 -- --  -- -- 

Zůstatek k 31.12.2014 po 
zohlednění transakčních 
nákladů a úroků 

 --  -- -- -- 

Bankovní úvěr Ia - KB, ČS, 
ČSOB, Unicredit – jistina 

2,65% + 3M 
PRIBOR 19 963 22.10.2019 3 250 000 650 000 2 600 000 

Zůstatek k 31.12.2014 po 
zohlednění transakčních 
nákladů a úroků 

 19 963  3 227 914 651 424 2 576 490 

Bankovní úvěr IIa - KB, ČS, 
ČSOB, Unicredit – jistina 

2,85% + 3M 
PRIBOR 

21 219 22.10.2020 3 250 000 -- 3 250 000 

Zůstatek k 31.12.2014 po 
zohlednění transakčních 
nákladů a úroků 

 21 219  3 238 756 18 143 3 220 613 

 

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY



57 I SAZKA A.S. I VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 I

 

 

SAZKA a.s. uzavřela dne 22. října 2014 SMLOUVU O SYNDIKOVANÉM ÚVĚRU CZK 7 500 000 000 s Komerční 
bankou, a.s., Českou spořitelnou, a.s., Československou obchodní bankou, a.s. a UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, a.s. Společnost na základě této smlouvy načerpala dne 30. října 2014 úvěrové tranše 
Ia ve výši 3 250 000 tis. Kč a IIa ve výši 3 250 000 tis. Kč. 

K daným úvěrům se váže zástavní právo k ochranným známkám (viz bod č. 12), budově společnosti spolu 
s přilehlými pozemky (viz bod č. 13), akciím společnosti a pohledávkám z pojistného plnění. 

Společnost k 30. říjnu 2014 předčasně splatila výše uvedené úvěrové tranše AI, AII a B načerpané na základě 
Smlouvy o úvěru ve výši 2 000 000 tis. Kč ze dne 10. května 2012 a Smlouvy o syndikovaném úvěru ve výši 
3 050 000 tis. Kč ze dne 6. prosince 2012. Jistiny předčasně splacených tranší činily k 30. říjnu 2014: tranše AI 
– 1 659 600 tis. Kč, tranše AII – 1 000 000 tis. Kč, tranše B – 975 000 tis. Kč. 
 
Dle podmínek výše uvedených smluv o úvěrech musí společnost splňovat určené finanční ukazatele, kterými 
jsou dluhové krytí, krytí dluhové služby, a poměr vlastního a cizího kapitálu. K 31. prosinci 2014 společnost 
tyto finanční ukazatele splňovala. 
 
Zajištění 
 
Jak je uvedeno výše, společnost SAZKA a.s. uzavřela dne 22. října 2014 úvěrovou smlouvu, na základě které 
může čerpat úvěr až do celkové výše 7 500 000 tis. Kč. Z úvěrové dokumentace vyplývá povinnost zajištění 
části tohoto úvěru formou uzavření úrokového (ých) swapu (ů) v minimálním objemu 2 812 000 tis. Kč („IRS“). 
Představenstvem společnosti pak byl schválen limit pro tento typ transakce ve výši 3 000 000 tis. Kč. 
SAZKA a.s. tak následně uzavřela úrokové swapy s vybranými bankovními subjekty ve výši tohoto limitu. Při 
uzavírání těchto IRS se přihlíželo nejen k úvěrové dokumentaci, ale současně s tím i ke skutečnosti, že v době 
uzavření transakcí se úrokové sazby pohybovaly na historicky nejnižších úrovních.  

Pro výpočet úroků z úvěru byla stanovena pohyblivá úroková sazba, konkrétně 3M PRIBOR. Peněžní toky 
v CZK vyplývající z plateb úroků jsou tedy zajišťovanou položkou. IRS jsou pak zajišťovacími deriváty, jejichž 
podstatou je výměna pohyblivé úrokové sazby (platí banky) za pevnou úrokovou sazbu (platí SAZKA a.s.). 
Výše pevné sazby se dle protistran mírně liší, nicméně všechny odpovídají aktuální nabídce trhu. Všechny 
IRS byly uzavřeny na shodné období, jako je uzavřena úvěrová smlouva, a termíny vypořádání odpovídají 
splátkám úvěru.  
 

K rozvahovému dni měla společnost otevřeny následující zajišťovací deriváty zajišťující peněžní toky v CZK 
vyplývající z plateb úroků: 

IRS Bankovní subjekt 
Datum 

splatnosti 

Nominální 
hodnota 
(v tis. Kč)   

Reálná hodnota  
(v tis. Kč) 

IRS_14961 Česká spořitelna, a.s. 22.10.2020 500 000 -897 

IRS_14832 Česká spořitelna, a.s. 22.10.2020 550 000  -4 158 

65088434 Československá 
obchodní banka, a.s. 

22.10.2020 550 000 -2 370 

6444120 
UniCredit Bank 

Czech Republic and 
Slovakia, a.s. 

22.10.2020 700 000 -4 925 

IRS/CIRS Komerční banka, a.s. 22.10.2020 700 000 -4 898 

Celkem    -17 248 

Reálná hodnota těchto zajišťovacích derivátů, které zajišťují rizika variability peněžních toků je v souladu s 
účetními postupy uvedenými v bodě č. 3d) zaúčtována do úplného výsledku hospodaření (součást vlastního 
kapitálu v položce „Kapitálové a ostatní fondy“).  
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Přijaté zápůjčky od spřízněných osob 

Společnost vykazovala k 31. prosinci 2015 následující zápůjčky přijaté od spřízněných osob: 
 

31.12.2015 Splatnost Úrok. sazba 

Zůstatek jistiny 

31.12.2015 
Jistina splatná do 

1 roku 
Jistina splatná od 

1 roku do 5 let 
Jistina splatná 

nad 5 let 
KKCG PLC 19.10.2019 8,5%  2 012 782 --  2 012 782 -- 

Celkem   2 012 782 -- 2 012 782 -- 

 
K výše uvedené zápůjčce byly k 31. prosinci 2015 vykázány závazky z titulu nezaplacených úroků ve výši 
124 513 tis. Kč. 
 
Zápůjčky přijaté od spřízněných osob jsou podřízeny bankovním úvěrům popsaných výše a jakékoliv 
předčasné splacení musí být nejprve schváleno syndikátem bank. Dle Smlouvy je zápůjčka splatná v roce 
2019. Nicméně věřitel může požádat o předčasné splacení na požádání. Vzhledem k danému je daná 
zápůjčka klasifikovaná jako krátkodobá ve výkazu o finanční pozici. 
 
 

 
Společnost vykazovala k 31. prosinci 2014 následující zápůjčky přijaté od spřízněných osob: 
 

31.12.2014 Splatnost Úrok. sazba 

Zůstatek jistiny 

31.12.2014 
Jistina splatná do 

1 roku 
Jistina splatná od 

1 roku do 5 let 
Jistina splatná 

nad 5 let 
KKCG PLC 19.10.2019 8,5%  2 183 709 --  2 183 709 -- 

Celkem   2 183 709 -- 2 183 709 -- 

 
K výše uvedené zápůjčce byly k 31. prosinci 2014 vykázány závazky z titulu nezaplacených úroků ve výši 
31 967 tis. Kč. 
 

 
23. Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky 

  31.12.2015 31.12.2014 

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a ostatní 
krátkodobé závazky 1 274 212 1 152 791 

Krátkodobé obchodní závazky 1) 295 890 298 207 

Krátkodobé přijaté kauce 2) 109 924 99 742 

Závazky z nevyplacených výher 379 406 385 078 

Závazky z titulu DPH -- 8 649 

Závazky z titulu DPFO 12 571 8 313 

Závazky z titulu loterní daně 185 052 178 977 

Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 7 200 5 793 

Závazky k zaměstnancům 17 521 14 904 

Dohadné položky pasivní 3) 166 799 101 310 

Předplatné  99 849 51 818 

1) Obchodní závazky představují položky vyplývající z běžného provozu společnosti, splatné dle 
daných platebních podmínek. 
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2) K 31. prosinci 2015 společnost vykázala závazek ve výši 109 924 tis. Kč (2014 – 99 742 tis. Kč) z titulu 
přijatých kaucí. Na základě smluv uzavřených s partnery existuje nárok na okamžité vrácení dané 
kauce po ukončení jejich aktivit a vypořádání všech jejich závazků vůči společnosti. 

3) Dohadné položky pasivní jsou tvořeny zejména dohadnými závazky z titulu dodavatelských faktur 
ve výši 101 902 tis. Kč a odměnami partnerů ve výši 9 268 tis. Kč 

 

Závazky z obchodních vztahů ani ostatní závazky nebyly k 31. prosinci 2015 ani k 31. prosinci 2014 
zajištěny. 

Měnové riziko a riziko likvidity, kterému je společnost vystavena v souvislosti se závazky z obchodních 
vztahů a jinými závazky, je popsáno v bodě č. 26 přílohy – Postupy řízení rizik a zveřejňování informací. 

 
24. Rezervy 

Krátkodobé rezervy  

Krátkodobá 
rezerva na 

jackpoty 

Ostatní 
krátkodobé 

rezervy Celkem 

Zůstatek k 1.1.2014  104 610 32 417 137 027 

Tvorba  154 011 42 127 196 138 

Použití  -104 610 -32 417 -137 027 

Zůstatek k 31.12.2014  154 011 42 127 196 138 

Zůstatek k 1.1.2015  154 011 42 127 196 138 

Tvorba  128 652 51 334 179 986 

Použití  -154 011 -42 127 - 196 138 

Rozpuštění  -- -- -- 

Zůstatek k 31.12.2015  128 652 51 334 179 986 

 
 

Dlouhodobé  rezervy   

Ostatní 
dlouhodobé 

rezervy Celkem 

Zůstatek k 31.12.2014   -- -- 

Zůstatek k 1.1.2015   -- -- 

Tvorba   21 960 21 960 

Zůstatek k 31.12.2015   21 960 21 960 

     

 
V roce 2015 byl zaveden nový dlouhodobý bonusový program. Cílem programu je motivovat management 
ke splnění dlouhodobých růstových cílů společnosti. V roce 2015 byla v této souvislosti poprvé zaúčtovaná 
rezerva ve výši 21 960 tis. Kč. 
 
Rezerva na jackpot se vytváří kumulativně dokud není výhry jackpotu dosaženo jak je popsáno v kapitole 3 
n). 
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25. Podmíněné závazky  
Proti společnosti jsou vedeny následující soudní spory materiální povahy: 
 
Žaloby na neplatnost smlouvy o prodeji podniku 
V roce 2012 byly proti společnosti SAZKA, a.s., a insolvenčnímu správci SAZKA a.s., v konkurzu (nyní 
SALEZA a.s.), podány čtyři žaloby na neplatnost smlouvy o prodeji podniku. Žalobami se žalobci  DF 
Deutsche Forfait s.r.o., T-Mobile Czech Republic, a.s., Nova Ljubljanska banka d.d. (dříve NLB Factoring 
a.s.) (sloučeno do společného jednání) a Jiří Kabourek domáhali určení neplatnosti smlouvy, kterou 
byl na společnost SAZKA a.s., převeden podnik SAZKA. První tři výše uvedené žaloby byly Městským 
soudem v Praze zamítnuty. Dne 18. června 2014 Vrchní soud v Praze jako odvolací soud zamítavé 
rozhodnutí Městského soudu v Praze potvrdil. Rozhodnutí se tak stala vykonatelná. Proti tomuto 
rozhodnutí podali dne 18. září 2014 společnost Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana a dne 23. září 
2014 společnost T-Mobile Czech Republic a.s. dovolání.  
Žaloba na neplatnost prodeje podniku SAZKA, podaná v rámci insolvenčního řízení panem Jiřím 
Kabourkem: Žalobce v řízení postupně žádal o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení 
advokáta soudem. Městský soud v Praze ani jednomu požadavku nevyhověl. Žalobce se proti těmto 
rozhodnutím odvolal samostatným odvoláním. Vrchní soud v Praze dne 4. března 2013 potvrdil 
rozhodnutí Městského soudu v Praze. Proti tomu podal žalobce dovolání a v něm znovu zažádal o 
ustanovení zástupce. V dovolání rovněž vznesl námitku podjatosti celého Městského soudu v Praze. 
Nejvyšší soud České republiky dne 2. září 2015 řízení o dovolání Jiřího Kabourka zastavil.   
Ve věci dovolání podaného společnostmi Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana a T-Mobile Czech 
Republic a.s., je i nadále složité s určitostí předvídat nějaký finální výsledek. Management společnosti 
však neshledává žádný důvod, proč by smlouvy o prodeji podniku měly být anulovány. Potenciální 
dopad nelze finančně vyjádřit, ale byl by významný, pokud by žalobci dosáhli anulování smlouvy o 
prodeji podniku.   
 
Nekalosoutěžní žaloba 
Dne 12. července 2012 podala CHANCE, a.s., (nyní Loterie Korunka a.s.) u Městského soudu v Praze 
žalobu proti SAZKA sázková kancelář a.s. (nyní SAZKA a.s.) na uložení povinnosti zdržet se 
nekalosoutěžního jednání, které spatřuje v provozování loterie Kasička společností SAZKA a.s. Žalobou 
se Loterie Korunka a.s. domáhá ukončení provozování loterie Kasička a poskytnutí přiměřeného 
zadostiučinění ve výši 5 000 tis. Kč. Výše částky požadovaného přiměřeného zadostiučinění byla 
v průběhu řízení zvýšena na 20 000 tis. Kč. Dne 16. února 2015 Městský soud v Praze žalobu v celém 
rozsahu zamítl. Žalobce se následně odvolal. Dne 2. února 2016 byl vydán rozsudek odvolacího soudu, 
jenž v celém rozsahu potvrdil rozsudek prvního stupně kromě výroku XI. o nákladech řízení, kde došlo 
k jeho změně povinností uhradit žálobci i náklady řízení.  
 
 
Stanovisko vedení společnosti 
Na základě stanoviska právníků vedení společnosti považuje veškeré výše uvedené žaloby za 
neopodstatněné a předpokládá, že z hlediska rizika konečného dopadu na finanční situaci společnosti 
tyto žaloby významně nezasáhnou likviditu společnosti ani náklady v příštích obdobích s výjimkou 
možných dopadů žaloby na neplatnost uvedených výše. Z tohoto důvodu nebyla na tyto spory 
vytvořena žádná rezerva. 
 

 
26. Postupy řízení rizik a zveřejňování informací 

V tomto oddílu jsou podrobně popsána finanční a provozní rizika, jimž je společnost vystavena, a 
způsoby, jimiž tato rizika řídí. Nejdůležitějšími finančními riziky jsou pro společnost úvěrové riziko a 
riziko likvidity. Vzhledem k tomu, že společnost je zatížená úvěry, lze úrokové riziko považovat taktéž 
za významné.  
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(a) Úvěrové riziko 

i. Ohrožení úvěrovým rizikem 

Úvěrové riziko je riziko finanční ztráty, která společnosti hrozí, jestliže zákazník nebo protistrana 
v transakci s finančním nástrojem nesplní své smluvní závazky. Společnost je vystavena úvěrovému 
riziku zejména v důsledku své provozní činnosti (především co se týče pohledávek z obchodních 
vztahů) a v důsledku své finanční činnosti, včetně vkladů u bank a finančních institucí, úvěrů 
poskytnutých třetím stranám a dalších finančních nástrojů. 

U finančních aktiv představuje maximální úvěrové riziko (jestliže protistrany nesplní všechny smluvní 
povinnosti a zároveň se zjistí, že dané záruky nebo zástavy jsou bezcenné) jejich účetní hodnota. Co 
se týká peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů, společnost má účty u prestižních bank, kde 
předpokládá minimální riziko. 
Jedním z hlavních nástrojů pro zmírnění úvěrového rizika v rámci běžné obchodní činnosti jsou kauce 
přijatá od partnerů (zprostředkovatelů) – viz bod č. 23 (2). Pohledávky za partnery jsou sledovány 
managementem společnosti na pravidelné bázi. 

K rozvahovému dni jsou maximální úvěrová rizika, rozdělená podle typu protistran a podle 
geografických oblastí, uvedena v následujících tabulkách. 

 

Úvěrové riziko dle typu protistrany 

ke dni 31. prosince 2015  
Podniky 

(nefinanční 
instituce) Stát, vláda 

Finanční 
instituce 

Fyzické 
osoby Celkem 

Aktiva      

Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů a 
ostatní dlouhodobé pohledávky 8 761 -- -- -- 8 761 

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů a 
ostatní krátkodobé pohledávky 287 083 52 026 -- 398 339 507 
Krátkodobé pohledávky z finančních instrumentů 
(peněžní ekvivalenty) 1 200 152 -- -- -- 1 200 152 

Pohledávka z titulu splatné daně --  -- -- -- 

Peníze a peněžní ekvivalenty 2 635 -- 621 061 -- 623 696 

Celkem 1 498 631 52 026 621 061 398 2 172 116 

 
 
 
 
 
      

ke dni 31. prosince 2014  
Podniky 

(nefinanční 
instituce) Stát, vláda 

Finanční 
instituce 

Fyzické 
osoby Celkem 

Aktiva      

Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů a 
ostatní dlouhodobé pohledávky 5 289 -- -- -- 5 289 

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů a 
ostatní krátkodobé pohledávky 179 349 -- -- 302 179 651 
Krátkodobé pohledávky z finančních instrumentů 
(peněžní ekvivalenty) 100 009 -- -- -- 100 009 

Pohledávka z titulu splatné daně -- 65 425 -- -- 65 425 

Peníze a peněžní ekvivalenty 4 910 -- 981 986 -- 986 896 

Celkem 289 557 65 425 981 986 302 1 337 270 
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Úvěrové riziko dle teritorií 

         Úvěrové riziko na straně aktiv i pasiv je umístěno v České republice a Kyperské republice. 

 
ii. Ztráty ze snížení hodnoty 

Věková struktura finančních aktiv: 

 

 

 

 

Vedení společnosti je přesvědčeno, že částky nepostižené snížením hodnoty, které jsou po lhůtě splatnosti, 
jsou dosud plně inkasovatelné.  

 

 

Věková struktura 
       

ke dni 31. prosince 2015  Do 
splatnosti 

Po  
splatnosti  

< 90 dní 

Po 
splatnosti 

91-180 dní 

Po  
splatnosti  

181-365 dní 

Po  
splatnosti 

>365 dní 

Vytvořena 
opravná 
položka  Celkem 

Aktiva        
Ostatní dlouhodobé finanční 
investice 42 199 -- -- -- -- -- 42 199 

Dlouhodobé pohledávky z 
obchodních vztahů a ostatní 
dlouhodobé pohledávky 8 761 -- -- -- -- -- 8 761 

Krátkodobé pohledávky z 
obchodních vztahů a ostatní 
krátkodobé pohledávky 331 055 5 450 127 657 2 218 -- 339 507 
Krátkodobé pohledávky z 
finančních  instrumentů 
(peněžní ekvivalenty) 1 200 152 -- -- -- -- -- 1 200 152 

Peníze a peněžní ekvivalenty 623 696 -- -- -- -- -- 623 696 

Celkem 2 205 863 5 450 127 657 2 218 -- 2 214 315 

ke dni 31. prosince 2014  Do 
splatnosti 

Po  
splatnosti  

< 90 dní 

Po 
splatnosti 

91-180 dní 

Po  
splatnosti  

181-365 dní 

Po  
splatnosti 

>365 dní 

Vytvořena 
opravná 
položka  Celkem 

Aktiva        
Ostatní dlouhodobé finanční 
investice 42 199 -- -- -- -- -- 42 199 

Dlouhodobé pohledávky z 
obchodních vztahů a ostatní 
dlouhodobé pohledávky 5 289 -- -- -- -- -- 5 289 

Krátkodobé pohledávky z 
obchodních vztahů a ostatní 
krátkodobé pohledávky 175 717 2 555 59 184 1 136 -- 179 651 
Krátkodobé pohledávky z 
finančních  instrumentů 
(peněžní ekvivalenty) 100 009 -- -- -- -- -- 100 009 

Peníze a peněžní ekvivalenty 986 896 -- -- -- -- -- 986 896 

Celkem 1 310 110 2 555 59 184 1 136 -- 1 314 044 
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(b) Riziko likvidity 

Riziko likvidity je riziko, že se společnost dostane do potíží s plněním povinností spojených s jejími 
finančními závazky, které se vypořádávají prostřednictvím peněz nebo jiných finančních aktiv.  

Riziko likvidity (tj. riziko nedostatku finančních prostředků k pokrytí závazků) vedení společnosti 
minimalizuje průběžným řízením a plánováním svých budoucích peněžních toků. Hlavním nástrojem 
plánování peněžních toků je tvorba střednědobého plánu, který je sestavován každý rok vždy pro 
3 následující roky. Peněžní toky pro nejbližší následující roky jsou potom detailně rozčleněny do 
jednotlivých měsíců a průběžně aktualizovány.  

Součástí strategie řízení rizika likvidity je i skutečnost, že společnost drží část svých aktiv ve vysoce 
likvidních finančních prostředcích.  

Níže uvedená tabulka uvádí rozbor finančních aktiv a závazků společnosti v členění podle splatnosti, 
konkrétně podle doby, která zbývá od rozvahového dne do data smluvní splatnosti. Pro případy, kdy 
existuje možnost dřívějšího splacení, volí společnost co nejobezřetnější způsob posuzování, takže 
u závazků se počítá se splacením v nejdříve možné lhůtě a u pohledávek se počítá se splacením 
v nejpozdější možné lhůtě. Aktiva a závazky, které nemají smluvně stanovenou dobu splatnosti, jsou 
seskupeny do kategorie s „nedefinovanou splatností“. 

 
Analýza vzniku likviditního rizika (dle splatnosti) 

(1) Smluvní peněžní toky bez zohlednění diskontování na čistou současnou hodnotu, avšak včetně dosud nesplacených úroků. 
 
 
 
 
 

ke dni 31. prosince 2015  
 Účetní 

hodnota 

Smluvní 
peněžní 

toky (1) Do 1 roku 1-5 let Nad 5 let 

Nedefino-
vaná 

splatnost 

Aktiva       

Ostatní dlouhodobé finanční investice 42 199 42 199 -- -- -- 42 199 
Dlouhodobé pohledávky z obchodních 
vztahů a ostatní dlouhodobé pohledávky 8 761 8 761 -- -- -- 8 761 

Krátkodobé pohledávky z obchodních 
vztahů a ostatní krátkodobé pohledávky 339 507 339 507 339 507 -- -- -- 
Pohledávka z titulu splatné daně z příjmů -- -- -- -- -- -- 
Krátkodobé pohledávky z finančních 
instrumentů (peněžní ekvivalenty) 1 200 152 1 200 152 1 200 152 -- -- -- 

Celkem 1 590 619 1 590 619 1 539 659 -- -- 50 960 

       

Závazky       
Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - dlouhodobá 
část  5 416 747 5 416 747 -- 5 416 747 -- -- 
Dlouhodobé závazky z finančních 
instrumentů 49 200 49 200 -- -- 49 200 -- 
Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - krátkodobá 
část 2 811 702 2 811 702 2 811 702 -- -- -- 
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a 
ostatní krátkodobé závazky 1 274 212 1 274 212 1 274 212 -- -- -- 
Závazky z finančních instrumentů 957 957 -- 957 -- -- 

Závazek z titulu splatné daně z příjmů 83 423 83 423 83 423 -- -- -- 
Celkem 9 636 242 9 636 241 4 169 337 5 417 704 49 200 -- 

Čistý stav rizika likvidity -8 045 
622 

-8 045 
622 -2 629 678 

-5 417 
704 -49 200 50 960 
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(1) Smluvní peněžní toky bez zohlednění diskontování na čistou současnou hodnotu, avšak včetně dosud nesplacených úroků . 
 

 

Vedení společnosti nepředpokládá, že by peněžní toky zahrnuté do rozboru splatnosti nastaly 
mnohem dříve nebo v mnohem větších objemech. 

 

(c) Úrokové riziko 

Společnost je ve své činnosti vystavena riziku výkyvů úrokových sazeb, protože úročená aktiva a 
úročené závazky mají různá data splatnosti nebo přecenění, nebo jsou splatné či přeceňované v různé 
výši. Délka doby, po kterou má určitý finanční nástroj pevnou úrokovou sazbu, proto ukazuje, do jaké 
míry je daný finanční nástroj vystaven úrokovému riziku. Riziko v souvislosti se změnou tržních 
úrokových sazeb se vztahuje hlavně k dlouhodobým závazkům společnosti s pohyblivou úrokovou 
sazbou (Finanční aktiva držená do splatnosti i závazky z finančního leasingu jsou úročeny pevnou 
úrokovou sazbou). 

Níže uvedená tabulka uvádí údaje o rozsahu úrokového rizika společnosti podle smluvní lhůty 
splatnosti finančních nástrojů společnosti. Společnost neeviduje finanční nástroje, které se přeceňují 
na tržní úrokovou sazbu před splatností – podle data příští změny úrokové sazby. Aktiva a závazky, 
které nemají smluvně stanovenou lhůtu splatnosti nebo nejsou úročené, jsou seskupeny do kategorie 
s „nedefinovanou splatností“.  

 
  

ke dni 31. prosince 2014  
 Účetní 

hodnota 

Smluvní 
peněžní 

toky (1) Do 1 roku 1-5 let Nad 5 let 

Nedefino-
vaná 

splatnost 

Aktiva       

Ostatní dlouhodobé finanční investice 42 199 42 199 -- -- -- 42 199 
Dlouhodobé pohledávky z obchodních 
vztahů a ostatní dlouhodobé pohledávky 5 289 5 289 -- -- -- 5 289 

Krátkodobé pohledávky z obchodních 
vztahů a ostatní krátkodobé pohledávky 179 651 179 651 179 651 -- -- -- 
Pohledávka z titulu splatné daně z příjmů 65 425 65 425 65 425 -- -- -- 
Krátkodobé pohledávky z finančních 
instrumentů (peněžní ekvivalenty) 100 009 100 009 100 009 -- -- -- 

Celkem 392 573 392 573 345 085 -- -- 47 488 

       

Závazky       
Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - dlouhodobá 
část  5 797 103 5 797 103 -- 2 554 038 3 243 065 -- 
Dlouhodobé závazky z finančních 
instrumentů 48 355 48 355 -- -- 48 355 -- 
Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - krátkodobá 
část 2 885 243 2 885 243 2 885 243 -- -- -- 
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a 
ostatní krátkodobé závazky 1 152 791 1 152 791 1 152 791 -- -- -- 
Závazky z finančních instrumentů 17 248 17 248 -- -- 17 248 -- 

Závazek z titulu splatné daně z příjmů -- -- -- -- -- -- 
Celkem 9 900 740 9 900 740 4 038 034 2 554 038 3 308 668 -- 

Čistý stav rizika likvidity -9 508 
167 

-9 508 
167 -3 692 949  

-2 554 
038 

-3 308 
668 47 488 
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Finanční informace týkající se úročených a neúročených aktiv a pasiv a jejich smluvní data splatnosti 
ke dni 31. prosince 2015:  

Analýzy vzniku úrokového rizika (dle splatnosti)      

ke dni 31. prosince 2015  

Do 1 roku 
1 rok až 

5 let 
Nad 5 

let 

Nedefinovaná 
splatnost 

(nebo 
neúročené) Celkem 

Aktiva      

Ostatní dlouhodobé finanční investice -- -- -- 42 199 42 199 

Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní 
dlouhodobé pohledávky -- -- -- 8 761 8 761 

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní 
krátkodobé pohledávky 339 507 -- --  -- 339 507 
Krátkodobé pohledávky z finančních instrument (peněžní 
ekvivalenty) 1 200 152 -- -- -- 1 200 152 
Pohledávka z titulu splatné daně z příjmů -- -- -- -- -- 

Peníze a peněžní ekvivalenty -- -- -- 623 696 623 696 

Celkem 1 539 659 -- -- 674 656 2 214 315 

      
 

ke dni 31. prosince 2015  

Do 1 roku 
1 rok až 

5 let Nad 5 let 

Nedefinovaná 
splatnost 

(nebo 
neúročené) Celkem 

Závazky      
Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - dlouhodobá 
část -- 5 416 747 -- -- 5 416 747 
Dlouhodobé závazky z finančních 
instrumentů -- -- 49 200  -- 49 200 
Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - krátkodobá 
část 2 811 702 -- -- -- 2 811 702 

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a 
ostatní krátkodobé závazky 1 274 212 -- --  -- 1 274 212 

Závazky z finančních instrumentů -- 957 -- -- 957 

Celkem 4 085 914 5 417 704 49 201 -- 9 552 818 

 

Finanční informace týkající se úročených a neúročených aktiv a pasiv a jejich smluvní data splatnosti 
ke dni 31. prosince 2014: 

Analýzy vzniku úrokového rizika (dle splatnosti) 

ke dni 31. prosince 2014  

Do 1 roku 
1 rok až 

5 let 
Nad 5 

let 

Nedefinovaná 
splatnost 

(nebo 
neúročené) Celkem 

Aktiva      

Ostatní dlouhodobé finanční investice -- -- -- 42 199 42 199 

Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní 
dlouhodobé pohledávky -- -- -- 5 289 5 289 

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní 
krátkodobé pohledávky 179 651 -- --  -- 179 651 
Krátkodobé pohledávky z finančních instrument (peněžní 
ekvivalenty) 100 009 -- -- -- 100 009 
Pohledávka z titulu splatné daně z příjmů 65 425 -- -- -- 65 425 

Peníze a peněžní ekvivalenty -- -- -- 986 896 986 896 

Celkem 345 085 -- -- 1 034 384 1 379 469 
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ke dni 31. prosince 2014  

Do 1 roku 
1 rok až 

5 let Nad 5 let 

Nedefinovaná 
splatnost 

(nebo 
neúročené) Celkem 

Závazky      
Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - dlouhodobá 
část -- 2 554 038 3 243 065 -- 5 797 103 
Dlouhodobé závazky z finančních 
instrumentů -- -- 48 355  -- 48 355 
Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - krátkodobá 
část 2 885 243 -- -- -- 2 885 243 

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a 
ostatní krátkodobé závazky 1 152 791 -- --  -- 1 152 791 

Závazky z finančních instrumentů -- -- 17 248 -- 17 248 

Celkem 4 038 034 2 554 038 3 308 668 -- 9 900 740 

 

Analýza citlivosti 

Efektivní úroková míra, vztahující se k zápůjčkám a úvěrům činí 4,46 % (2014 – 3,79 %). Společnost 
provádí stresové testování za použití standardizovaného úrokového šoku, což znamená, že se na 
úrokové pozice portfolia aplikuje okamžité snížení/zvýšení úrokových sazeb o +/- 0,45 % (2014 - +/-
0,38%). Testování je aplikované konzistentně na všechny úvěry a zápůjčky, ať již s fixní, či variabilní 
úrokovou sazbou.  

K rozvahovému dni by změna úrokových sazeb o 10 % zvýšila nebo snížila zisk o částky uvedené 
v následující tabulce. V tomto rozboru se předpokládá, že všechny ostatní proměnné zůstanou 
konstantní. 

 

 31.12.2015 31.12.2014 

Zvýšení úrokové sazby o 10% -37 389 -16 476 

Snížení úrokové sazby o 10% +37 389 +16 476 
 

(d) Měnové riziko 

Měnové riziko je riziko, že se reálná hodnota budoucích peněžních toků z finančních nástrojů bude 
měnit v důsledku změn směnných kurzů.  

Společnost může být potenciálně vystavena kurzovému riziku kvůli účasti v loterii Eurojackpot a to 
do výše směnného kurzu 30 Kč za Euro. Toto riziko není vnímáno vedením společnosti jako významné. 
Zajištění kurzového rizika vyplývajícího z výplaty velkých výher (Eurojackpot) se řeší na úrovni skupiny 
KKCG. 

 

(e) Řízení kapitálu 

Snahou společnosti je udržení silné kapitálové základny s cílem zachovat si důvěru konečného 
akcionáře, věřitelů a trhů a zvládat budoucí rozvoj vlastní podnikatelské činnosti.  

Řízením kapitálu a optimalizací poměru dluhu k vlastnímu kapitálu (do poměru 3) hodlá společnost 
zajistit předpoklady k nepřetržitému provozování podnikatelské činnosti a k maximalizaci dividend 
pro akcionáře. 

  

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY



67 I SAZKA A.S. I VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 I

 

 

Ke konci období vykazovala společnost následující poměr dluhu k vlastnímu kapitálu: 

 
 31.12.2015 31.12.2014 

Závazky celkem 10 059 240 10 262 449 
Snížení o peníze a peněžní ekvivalenty (včetně 
pohledávky za KKCG Structure Limited – viz bod č. 19) 1 823 848 1 086 905 

Čistý dluh 8 235 392 9 175 544 

   

Celkový vlastní kapitál společnosti 4 656 870 3 649 193 

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu  1,768 2,514 

(f) Finanční nástroje a reálné hodnoty 

 

Kategorie finančních nástrojů  

Finanční aktiva společnosti zahrnují dlouhodobé a krátkodobé poskytnuté úvěry a zápůjčky, 
pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky, peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, 
které jsou všechny klasifikovány jako úvěry a pohledávky.  

Finanční závazky zahrnují úročené úvěry a zápůjčky, bankovní úvěry a závazky z obchodních vztahů a 
ostatní závazky, deriváty (závazky z finančních instrumentů) a krátkodobé daňové závazky.  

Účetní hodnoty finančních aktiv a závazků jsou přibližně stejné jako jejich reálná hodnota. Reálná 
hodnota krátkodobých zápůjček od spřízněných osob nesoucích fixní úrokovou sazbu 8,5% (viz bod 
č. 22) převyšuje jejich účetní hodnotu kvůli poklesu tržních úrokových měr. 

 
Reálné hodnoty a účetní hodnoty finančních aktiv a závazků jsou uvedeny ve výkazu o finanční pozici 
následovně: 

Reálné hodnoty a účetní hodnoty finančních aktiv a 
závazků       Účetní hodnota Reálná hodnota 

 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 

Aktiva     

Ostatní dlouhodobé finanční investice 42 199 42 199 42 199 42 199 

Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní 
dlouhodobé pohledávky 8 761 5 289 8 761 5 289 

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů a ostatní 
krátkodobé pohledávky 339 507 179 651 339 507 179 651 
Krátkodobé pohledávky z finančních instrument (peněžní 
ekvivalenty) 1 200 152 100 009 1 200 152 100 009 

Pohledávka z titulu splatné daně -- 65 425 --  65 425 

Peníze a peněžní ekvivalenty 623 696 986 896 623 696 986 896 

Celkem 2 214 315 1 379 469 2 214 315 1 379 469 
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Závazky     

Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - dlouhodobá část 5 416 747  5 797 103 5 416 747  5 797 103 

Dlouhodobé závazky z finančních instrumentů 49 201 48 355 49 201 48 355 

Bankovní úvěry a jiné zápůjčky - krátkodobá část 2 811 702 2 885 243 2 911 378 3 015 689 

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a ostatní 
krátkodobé závazky 1 274 212 1 152 791 1 274 212 1 152 791 

Krátkodobé závazky z finančních instrumentů 957 17 248 957 17 248 

Závazek z titulu splatné daně z příjmů 83 423 -- 83 423 -- 

Celkem 9 636 293 9 899 890 9 735 969 10 030 336 

 

Hierarchie reálné hodnoty 

Společnost používá následující hierarchii pro určení a vykázání reálné hodnoty finančních nástrojů dle 
oceňovacích postupů:  
• Úroveň 1: kótované ceny (neupravené) na aktivních trzích pro identická aktiva nebo závazky  
• Úroveň 2: ostatní postupy založené na vstupních údajích, které mají významný dopad na 

vykázanou reálnou hodnotu a které je možné zjistit, a to buď přímo, nebo nepřímo  
• Úroveň 3: postupy založené na vstupních údajích, které mají významný dopad na vykázanou 

reálnou hodnotu a tyto vstupní údaje nejsou založeny na zjistitelných tržních údajích  
 
 

27. Spřízněné osoby 
Vztahy společnosti se spřízněnými osobami zahrnují vztahy s akcionáři a dalšími osobami, jak je uvádí 
následující tabulka. Jsou to: 

(1) – Akcionáři a jimi ovládané společnosti 

(2) – Klíčoví členové vedení daného subjektu nebo jeho mateřské společnosti 

Všechny osoby vykázané níže jsou propojené se společností vlivem jejich vztahů uvnitř skupiny 
KKCG PLC. Část z nich je propojena také díky klíčovým členům vedení.  
Všechny významné transakce se spřízněnými osobami byly realizovány za běžných tržních 
podmínek. 
 
(a) Přehled otevřených zůstatků se spřízněnými osobami k 31.12.2015 a 31.12.2014: 

 

 
                    Pohledávky           Závazky 

 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 

KPS MEDIA a.s. v likvidaci 1) -- 160 -- 2 286 

SPORTLEASE a.s. 14 17 -- -- 

BESTSPORT akciová společnost 2) -- 91 -- -- 

GTECH Czech Republic LLC. 886 906 87 22 

KKCG a.s. -- 23 3 779 13 848 

KKCG PLC 3) -- -- 2 137 295 2 215 676 

KKCG Structured Finance Limited 4) 1 200 152 100 009 -- -- 

KKCG Real Estate -- -- -- 944 

MND a.s. -- -- 1 409 680 
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DataSpring s.r.o.  235 437 13 308 887 

CK Fischer -- -- 315 370 

Geewa a.s. -- -- 294 240 

SAZKA FTS -- 1 047 -- -- 

Springtide Ventures -- -- 310 211 

Informační linky s.r.o. -- -- 1 685 1 319 

Kynero Consulting a.s. -- -- 22 -- 

Celkem 1 201 287 102 690 2 158 504 2 236 483 

 
 
 
1) 
Společnost KPS MEDIA a.s. byla k datu 9. října 2015 vymazána z obchodního rejstříku. 
Údaje uvedené u KPS Media a.s. v likvidaci se vztahují k 30. září 2014 z důvodu vstupu společnosti k 1. říjnu 
2014 do likvidace. 
 
2)  
Dne 17. prosince 2014 byla podepsána smlouva o převodu akcií představující cca 0,07% podíl na hlasovacích 
právech ve společnosti mezi SAZKA a.s. a LINDUS SERVICES LIMITED. 
 
3)  
K 31. prosinci 2015 a 31. prosinci 2014 závazek KKCG PLC představuje přijaté zápůjčky od spřízněných osob 
detailně popsané v bodě č. 22. 
 
4) 
K 31. prosinci 2015 a 31. prosinci 2014 pohledávky za KKCG Structured Finance Limited představují 
krátkodobé pohledávky z finančních instrumentů z titulu dlužných cenných papírů – směnek držených do 
splatnosti na základě smlouvy o investování uzavřené se společností KKCG Structured Finance Limited, Kypr. 
Tyto pohledávky jsou pro účely výkazu o peněžních tocích klasifikovány jako součást peněžních ekvivalentů 
(viz bod č. 19). 
 
 
 

 (b) Přehled transakcí se spřízněnými osobami za období končící 31.12.2015 a 31.12.2014: 
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                                         Tržby za období                       Náklady za období 
 2015 2014 2015 2014 

KPS MEDIA a.s. v likvidaci 1) -- 953 -- 2 553 

SPORTLEASE a.s. 82 168 -- -- 

BESTSPORT akciová společnost 2) -- 900 -- -- 

GTECH Czech Republic LLC. 4 504 4 767 440 325 

KKCG a.s. 225 19 12 835 18 098 

KKCG PLC 3) -- -- 177 620 253 342 

KKCG Structured Finance Limited  376 186 -- 119 973 

KKCG Real Estate -- -- 1 950 1 770 

MND a.s. 15 -- 10 921 3 381 

Informační linky s.r.o. -- -- 13 903 7 522 

DataSpring s.r.o.  2 280 1 573 42 172 734 

Geewa a.s. -- -- 1 050 693 

SAZKA FTS 926 874 -- -- 

Cestovní kancelář FISCHER, a.s. -- 50 391 557 

Springtide Ventures s.r.o. -- -- 256 -- 

Kynero Consulting a.s. -- -- 90 -- 

Celkem 8 408 9 490 261 628     408 948 

 
1)   
Společnost KPS MEDIA a.s. byla k datu 9. října 2015 vymazána z obchodního rejstříku. 
Údaje uvedené u KPS Media a.s. v likvidaci se vztahují k období od 1. ledna 2014 do 30. září 2014 z důvodu 
vstupu společnosti k 1. říjnu 2014 do likvidace. 
 
2)  
Dne 17. prosince 2014 byla podepsána smlouva o převodu akcií představující cca 0,07% podíl na hlasovacích 
právech ve společnosti mezi SAZKA a.s. a LINDUS SERVICES LIMITED. 
 
3)  
Náklady za období 2015 a 2014 od společnosti KKCG PLC představují nákladové úroky z přijatých zápůjček 
od spřízněných osob detailně popsaných v bodě č. 22. 
 
 

(c) Přehled transakcí se členy orgánů společnosti za období končící 31. prosince 2015 

V roce 2015 vyplatila společnost odměny členům orgánů společnosti ve výši 6 034 tis. Kč (2014 – 455 tis. 
Kč). Členům orgánů společnosti nebyly v letech 2015, resp. 2014 poskytnuty žádné zapůjčky ani úvěry. 

 

28. Následné události 
 

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které 
by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2015. 
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Datum: 23. března 2016 
 
Podpis statutárního orgánu 
 

           
 
 

  
 

Pavel Šaroch 

   
 

Robert Chvátal 

  

   předseda představenstva 
 

člen představenstva   
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