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Už více než 60 let přinášíme lidem zábavu a plníme jejich sny.  

Denně se s námi lidé radují z větších či menších výher. Za 60 let  

jsme se stali nejznámější a nejrespektovanější značkou na českém 

trhu. Máme největší distribuční síť a nově jsme vstoupili i do  

on-line prostředí na herním portálu Sazka.cz. Jsme stabilizovanou, 

dynamicky se rozvíjející společností a chceme i nadále aktivně 

usilovat o další rozvoj v oboru, který se velmi rychle mění. Jako 

moderní a inovativní společnost jsme připraveni se v digitálním 

prostředí progresivně vyvíjet a i nadále být lídrem v oblasti her  

a zábavy. Stali jsme se největším partnerem českého sportu. Hlavní 

podporu směřujeme na mladou generaci, ale vytváříme i podmínky 

pro trénování vrcholových sportovců. Chceme patřit mezi špičku 

společensky odpovědných firem v České republice. Všechny naše 

aktivity hodláme nejen udržovat, ale také rozšiřovat. Čím víc  

budeme růst, tím více můžeme pomáhat. 

Touto knihou chceme dát stručný přehled nejen o našich  

produktech a službách, ale i všech aktivitách, díky kterým budujeme 

a posilujeme značku Sazka jako symbol inovativní a společensky 

odpovědné firmy v České republice.

Vítejte v moderní Sazce!

Sazka moderní 
a respektovaná

Robert Chvátal
Generální ředitel
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Historie Sazky se začala psát v roce 1956. Byla jediným legitimním 

provozovatelem loterních her v Československu s cílem stát se 

největším podporovatelem českého sportu. To je stále naším hlavním 

cílem v oblasti společenské odpovědnosti. 

Vůbec první hra se jmenovala Sazka a zákazníci v ní tipovali výsledky 

sportovních utkání. V roce 1957 pak vznikla nejvíce oblíbená hra 

Sportka. Ta se časem upravovala a měnila, ale stále zůstává naší 

hlavní hrou. Uvedena byla řada dalších populárních her – 5 ze 40, 

Šťastných 10 nebo Eurojackpot. Zábavu nabízíme i prostřednictvím 

stíracích losů, rychlých her typu Keno a kurzových sázek. 

Sazka je moderní a pružnou společností, která se přizpůsobuje 

novým trendům a podmínkám. I proto jsme rozšířili oblast naší 

činnosti také na poskytování neloterních služeb. Prostřednictvím 

terminálů například zajišťujeme dobíjení mobilních telefonů, 

umožňujeme placení faktur nebo výběr hotovosti. V roce 2017  

Sazka vstoupila do digitálního světa. Loterie je teď možné vsadit  

si prakticky kdekoli a kdykoli pomocí počítače, tabletu nebo 

mobilního telefonu. 

Loterní královna 
je na trhu přes 60 let
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Ve Sportce se 
losuje druhý tah.

Přibyla nová 
hra Sázka  
5 ze 40.

Zavádí se 
automatizované 
strojní 
zpracování 
sázek.

Portfolio her se 
rozrůstá o okamžité 
loterie – stírací losy.

Sazka 
přechází 
na strojové 
zpracování 
sázek.

Byl zrušen  
limit pro 
maximální 
výhry.Založení Sazky.  

První hra má stejný 
název jako společnost 
– Sazka.

Sazka se stává 
účelovým zařízením 
ČSTV. Poprvé se 
losuje číselná loterie 
Sportka.

Vznik další 
loterie Malé 
televizní sázení 
MATES.

1956 1957 1981196919671965 1984 1989 1991
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Rozvoj technologií 
umožňuje zavedení 
on-line terminálů.  
Ve Sportce se hraje  
o Jackpot.

Sportka se losuje 
i ve středu. 
Šťastných 10 má 
doplňkovou hru 
Šance milion.

Vznik populární 
hry Šťastných 10.

Sazka zavádí 
Kurzové sázky.

Otevírá se víceúčelová 
aréna a vzniká  
prodejní síť vstupenek 
na sportovní i kulturní 
události.

Sazka se stává 
členem nadnárodní 
finanční  
a investiční 
skupiny KKCG. 
Vznikla nová 
číselná loterie 
Kasička.

Sazka se stává 
součástí Sazka Group, 
která vznikla fúzí 
gamingových aktivit 
společností KKCG 
a EMMA Capital. Je 
spuštěna nová dimenze 
zábavy pro sportovní 
fanoušky – on-line hra 
Sazka Fantasy.

Sazka  
zavádí  
on-line sázení 
číselných 
loterií  
a dalších her.

Do Česka 
přichází loterie 
Eurojackpot.

Sazka spouští 
kurzové sázky  
na internetu.

Ve Sportce  
se hraje  
o Superjackpot.

Sazka se mění  
na akciovou 
společnost. Sportka 
dostala doplňkovou 
hru Šance.

Novými 
vlastníky 
Sazky jsou 
investiční 
skupiny  
KKCG a PPF.

Vznikla rychlá  
a zábavná hra Keno. 
Terminály umožňují 
dobít kredit mobilních 
telefonů a ověřit 
výhru u stíracích losů.

Pro kurzové sázky 
byl spuštěn věrnostní 
program Klub Sazka. 
Přibyly další rychlé 
hry Kostky a Lucky 
Lines. Na terminálech 
je možné platit 
za zboží a služby 
objednané přes 
internet.

Šťastných 10 
má doplňkovou 
Královskou hru. 
Terminály umožňují 
platby složenek, 
faktur a pojištění.

Sazka přijímá Etický 
kodex asociace 
Evropských loterií 
pro sportovní sázení. 
Modernizuje se 
centrální on-line 
systém  
a terminálové 
vybavení.

Rodina 
loterií se 
rozrůstá o hru 
Euromiliony.

1996 2007 20141993 2002 20081994 2003 20091995 2004 2010 2011 2012 20171992 2016 2006
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Sazka provozuje okamžité a číselné loterie, sportovní a kurzové 

sázky a jiné podobné hry v souladu se zákonem o hazardních hrách 

č. 186/2016 Sb. Jsme řádným členem největších a nejvýznamnějších 

mezinárodních loterních organizací – European Lotteries (EL)  

a World Lottery Association (WLA). Generální ředitel Sazky Robert 

Chvátal je od roku 2015 viceprezidentem European Lotteries. 

Sazka je jako jediná loterní společnost v České republice  

držitelem významných certifikátů ISMS a WLA-SCS. Mezinárodní 

certifikace ISO/IEC 27001:2013 osvědčuje osvojení a trvalý rozvoj 

systému řízení informační bezpečnosti (ISMS) dle mezinárodního 

standardu. Světová loterní asociace pak certifikátem WLA-SCS 

potvrdila, že Sazka dodržuje zásady a bezpečnostní požadavky 

loterního průmyslu. 

Mezi povinnosti a přednosti firem, které takové osvědčení získají, 

patří mimo jiné i zabezpečení budovy a technologií, bezpečné 

zacházení s informacemi a daty, zvládání bezpečnostních  

incidentů, kvalita školicích procesů, úroveň právního servisu  

a vyřizování reklamací. Světová loterní asociace sdružuje zhruba  

sto čtyřicet loterních společností a přes padesát dodavatelů 

loterních technologií z osmdesáti zemí. Pouze třetina z nich  

získala podobné certifikáty jako Sazka. 

Bezpečnost a regulace 
je pro Sazku zásadní

Sazka dodržuje zásady 
a bezpečnostní požadavky 
loterního průmyslu.
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Veškeré aktivity týkající se odpovědného hraní považujeme za 

standard loterního průmyslu. Pro Sazku je důležité, aby každý 

zákazník, který si chce zahrát naši hru, měl v ni stoprocentní důvěru. 

Zodpovědně plníme všechny náležitosti regulačního rámce, který 

usiluje o vyváženou a dlouhodobě udržitelnou strukturu celého 

herního i hazardního průmyslu. Považujeme za samozřejmost, že 

regulace chrání trh před nelegálními poskytovateli, kteří na systému 

parazitují a českému systému nic nepřinášejí. 

Za zásadní považujeme aktivní účast v oblasti primární prevence, 

která zahrnuje aktivity vyvíjené s cílem předejít problémům 

spojeným s výskytem sociálněpatologických jevů u hráčských 

závislostí. Jako největší loterní společnost na českém trhu chceme  

jít v této oblasti příkladem. Na základě zákona o hazardních hrách  

si účastníci hazardních her nastavují sebeomezující opatření  

neboli herní limity. Ty představují jeden z možných přístupů 

eliminace rizikových faktorů hazardních her. Sazka je aktivním 

členem a účastní se mezinárodního projektu organizovaného IRIS 

(Institut de relations internationales et stratégiques) a The European 

Lotteries a European Commission v boji proti ovlivňování výsledků 

Odpovědné hraní je  
pro nás samozřejmostí  
Uvědomujeme si svou odpovědnost 
a jdeme příkladem.

sportovních soutěží. Cílem tohoto projektu je vznik jednotné 

strategie a národních programů v boji proti ovlivňování sportovních 

výsledků. 

Aktivně jsme také zapojeni do odborné diskuse na téma  

rizikovosti hazardních her v podmínkách v České republice, kterou 

zastřešilo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové 

závislosti, organizační součást sekretariátu Rady vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády České republiky.
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Sazka jako lídr trhu 
si uvědomuje svou 
zodpovědnost a jde příkladem

Sazka a.s. považuje za zásadní aktivní účast v oblasti primár-
ní prevence, která zahrnuje aktivity vyvíjené s cílem předejít 
problémům spojeným s výskytem sociálně patologických jevů 
u hráčských závislostí. Jako největší loterní společnost na 
českém trhu jdeme v této oblasti příkladem. Pracujeme s prin-
cipy a pravidly zodpovědného hraní (Responsible Gaming – 
ZH) a podporujeme je jako povinnou součást strategie všech 
subjektů podnikajících v loterním průmyslu.

Důvěryhodnost s certifikací
Sazka a.s. v roce 2017 podstoupila plánovaný audit zodpo-
vědného hraní podle standardů mezinárodních loterních 
asociací World Lottery Association (WLA) a European Lotteries 
(EL). Z certifikace zodpovědného hraní mezinárodních aso-
ciací, jejíž součástí jsou požadované standardy, bez jejichž 
splnění nelze certifikace dosáhnout, plyne certifikovaným 
loteriím závazek zabývat se dopadem, který může hazardní 
hraní nést, a minimalizovat potenciální škodu pro společnost 
a zranitelné skupiny.

V rámci přípravy Sazka a.s. implementovala řadu opatření 
a nových procesů. V konkrétních krocích Sazka například 
nastavila zcela nový proces vytváření a implementace nových 
her a vyhodnocování jejich dopadu pomocí mezinárodního 
nástroje AsTERiG, přepracovala sekci věnovanou zodpověd-
nému hraní na svých webových stránkách, nastavila proces 
komunikace se zákazníkem na svém kontaktním centru za 
pomoci externích odborníků, vypracovala systém školení za-
městnanců a prodejců za účelem zvýšení povědomí o proble-
matice zodpovědného hraní a schopnosti nabídnout pomoc 

a přijala kodex pro oblast reklamy. Dále také zavazuje ke 
spolupráci s odborníky v oblasti výzkumu a odborné adiktolo-
gické pomoci.

Všechny nastavené procesy prošly podrobnou prověrkou 
mezinárodní auditorské společnosti PwC. Sazka a.s. splnila 
podmínky standardů WLA a EL a získala certifikace zodpověd-
ného hraní od obou mezinárodních loterních asociací, čímž 
se zařadila do početné skupiny certifikovaných loterií. Oba 
certifikáty jsou platné tři roky a jsou podmíněny průběžným 
procesem kontroly nastavených opatření.

Herní portfolio tvořené 
s vědomím zodpovědnosti

Sazka a.s. rozšířila možnost hrát některé typy her i na inter-
netu a v této souvislosti nastavila opatření k ochraně hráčů. 
Mezi tato opatření patří zejména:
•  Od 1. 1. 2018 platí silnější způsob ověření identity, a tedy 

prokázání plnoletosti účastníka online loterií.
•  Společnost je ve fázi poznávání rizik RG v online loteriích. 

Potvrzuje se, že loterie představují daleko nižší riziko pro-
blémového hraní než kurzové sázky nebo okamžité hry.

•  Probíhající diskuze ohledně integrace principů RG v oblasti 
managementu VIP zákazníků

• Posilnění Data protection controls v souladu s GDPR

Limity ZH pro platformu online loterií 
– konfigurovatelné hráčem

•  Počet přihlášení za měsíc
•  Doba přihlášení denně (v minutách)
•  Pauza po odhlášení, kdy se nelze znovu přihlásit (v minu-

tách)



•  Výše sázek denně (v Kč)
•  Výše sázek měsíčně (v Kč)
•  Čistá prohra denně (v Kč)
•  Čistá prohra měsíčně (v Kč)

Speciální limity ZH pro technické hry 
–nekonfigurovatelné hráčem

•  Maximální doba nepřetržitého hraní 120 minut.
•  Maximální hodinová prohra 450 000 Kč.
•  Minimální doba trvání jedné hry 2 sekundy.
•  Maximální výše sázky 1000 Kč
•  Maximální povolená výhra z jednoho kola technické hry 

500 000 Kč

Informační povinnost – jen technické hry

Zobrazení informací po celou dobu hraní technické hry, čitel-
ným a viditelným způsobem.
•  Ztráta na technických hrách od založení účtu u daného 

provozovatele.
•  Varování, že hraní může vést k závislosti.
•  Čas strávený ve hře

Etický přístup k zákazníkům
V roce 2017 jsme nastavili systém každoročního proškolení 
všech zaměstnanců naší společnosti o zásadách zodpovědné-
ho hraní. Specifické skupiny, které jsou v případném kontaktu 
s problémovými hráči, procházejí detailním školením profesi-
onálních poradců adiktologické společnosti.

Školením prochází také prodejci našich produktů:
•  Na všechna prodejní místa, která poskytují celé portfo-

lio produktů společnosti SAZKA, jsme distribuovali Kartu 
zodpovědného hraní, která poskytuje základní informace 
o zodpovědném hraní.

•  V rámci školení obsluh prodejního terminálu společnosti 
Sazka a.s. (každá osoba obsluhující terminál musí ab-
solvovat jednodenní školení) probíhá také školení všech 
obsluh ohledně problematiky zodpovědného hraní.

Společnost Sazka a.s. vydala Etický kodex, který aplikuje a ve 
své komunikaci důsledně hlídá, že:
•  obsahuje prohlášení „18+“
•  reklama není zaměřena na mladistvé (obrazovou ani zvuko-

vou formou)
•  reklama není vysílána v rámci programů, které by cílily na 

mladistvé.

Sazka přináší zábavu
s puncem zodpovědnosti

Vize Sazky a.s.: Snažíme se, aby portfolio Sazky bylo vždy zá-
bavné, hravé, inovativní a v souladu se zásadami odpovědné-
ho hraní. Naše podnikání budeme vždy provozovat transpa-
rentně, čestně a s vědomím naší společenské odpovědnosti.

Pro naše hráče chceme být partnerem. Vždy se na nás mohou 
obrátit a spolehnout.





Našimi stěžejními produkty jsou číselné loterie v čele s nejstarší 

a nejznámější hrou Sportka. Losuje se dvakrát týdně a také 

v mimořádných termínech, které bývají spojeny se zajímavými  

a významnými daty v kalendáři. Od roku 2014 je v nabídce populární 

hra Eurojackpot, která se hraje v 17 zemích Evropy a může přinést 

výhru až 2,5 miliardy korun. Dvakrát týdně se losují Euromiliony, 

dvakrát denně pak hry Štastných 10 a Kasička. Mezi rychloobrátkové 

hry s výhrou každých pět minut patří Keno a Kostky. V produktové 

nabídce jsou dále stírací losy s okamžitými výhrami od zážitků až po 

15 milionů korun. Pod značkou Sazka Bet nabízíme sportovní kurzové 

sázky. Zákazníci mají možnost výběru z 250 tisíc live sázek, sledovat 

streamy a vizualizace většiny zápasů. 

Poskytujeme také neloterní služby pro širokou veřejnost. K nim patří  

zejména služby mobilního operátora SAZKAmobil, který byl Českým 

telekomunikačním úřadem vyhodnocen jako nejférovější operátor. 

Zákazník má možnost si před každým dobitím předplacené karty 

zvolit svou odměnu, jako levné volání a SMS, internet zdarma, volání 

do sítě zdarma nebo kredit navíc. Registrací v Sazka klubu se dále 

rozšiřují možnosti odměn, exkluzivních výhod a soutěží pro věrné 

zákazníky. Síť on-line terminálů Sazky poskytuje také finanční 

služby, které ušetří čas i peníze a obchodním místům umožňují  

získat přízeň zákazníků a jejich pravidelné návštěvy. Mezi finanční 

služby patří:

    hotovostní platby faktur s čárovým nebo QR kódem  

za energie, pojištění, předplatné apod. 

Produkty a služby
Přinášíme nejen zábavu a snění, poskytujeme  
i neloterní služby.

    prodej vstupenek na sportovní, kulturní  

a společenské akce

    ePlatby, což je moderní a bezpečný platební kanál  

pro platby v internetových obchodech

    výběr hotovosti z účtu, který provádí obsluha proškolená  

na rozpoznání padělaných bankovek 

     dobíjení kreditu mobilního telefonu

    dobíjení předplacené platební karty, která slouží k anonymní  

a bezpečné platbě u všech obchodníků v internetových 

obchodech

Své produkty poskytujeme prostřednictvím jedinečné sítě více 

než sedmi a půl tisíce prodejních míst po celé České republice. 

Hustá infrastruktura našich terminálů je díky doplňkovým službám 

platebního styku významná pro klienty v hůře dostupných 

oblastech. Zároveň tvoří po celé České republice nezanedbatelnou 

síť pracovních míst. Postupně vznikají i vlastní značkové prodejny 

Sazka. Jako první byly otevřeny prodejní kiosky v pasážích nákupních 

center na velmi frekventovaných místech v Praze, Plzni, Mostě  

a Čestlicích. V roce 2017 jsme odstartovali projekt Kavárny štěstí, 

kde nabízíme zábavu zákazníkům, kteří mají jiné životní tempo, 

nenavštěvují prodejny s denním tiskem a tabákem, důležité jsou pro 

ně komunity, setkávání v příjemné atmosféře se sociální interakcí.
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Rok 2017 je rokem vstupu do digitálního světa. Sazka se stala  

„brick and click company“. Kamennou část společnosti tvoří síť 

prodejních míst po celé republice, digitální svět pak představuje 

herní portál www.sazka.cz. 

On-line sázení umožňuje nový loterní zákon, který vstoupil  

v platnost 1. 1. 2017. Do té doby bylo na internetu povoleno pouze 

sportovní kurzové sázení. Sazka umožňuje na svém herním 

portálu vsadit si loterie, zahrát rychlé hry nebo setřít virtuální los. 

Oslovujeme tak zákazníky, jejichž běžnou součástí života je  

internet, zejména tedy mladou generaci. 

Pro sportovní fanoušky jsme spustili on-line hru Sazka Fantasy,  

ve které je možné sestavovat sportovní týmy a účastnit se  

turnajů o ceny.

Nový herní portál  
Sazka.cz
Hrát a bavit se umožňujeme kdekoliv a kdykoliv.





V Sazce vítáme všechny, kteří na sobě pracují, mají nápady a chtějí 

se bavit tím, co dělají. Naši zaměstnanci jsou ambasadoři značky 

Sazka a zapojují se do aktivit společenské odpovědnosti. Snažíme 

se o to, aby projekty společenské odpovědnosti byly v souladu 

nejen s hodnotami naší značky, ale reflektovaly i osobní hodnoty 

našich zaměstnanců. U většiny platí, že se pravidelně věnují nějaké 

sportovní aktivitě. 

Společenská odpovědnost je nedílnou součástí naší dlouhodobé 

firemní strategie. Pilířem aktivit v oblasti sociálně společenské 

odpovědnosti je podpora sportu. Dlouhodobě se snažíme podporovat 

sportování dětí a mládeže, ale také vrcholové sportovce, což nám 

umožňuje partnerství s Českým olympijským výborem. Projekt 

Sazka Olympijský víceboj má za cíl rozhýbat co nejvíce českých 

školáků a naučit je mít radost z pohybu. Vytváříme a spravujeme 

největší databázi sportovních klubů na webu www.sportvokoli.cz. 

Spoluprací s Českou olympijskou nadací podporujeme sportování 

dětí ze sociálně znevýhodněných rodin  

a dětských domovů. 

Odvody na podporu sportu (v mil. Kč)

Podpora sportu 
je naše hlavní téma 
Jak rosteme, tak i pomáháme.

rok 2014
834

rok 2015

982

rok 2016

1 273
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Ve spolupráci s Českým olympijským výborem už třetím rokem 

funguje ojedinělý projekt na podporu zdravého životního stylu  

Sazka Olympijský víceboj. Je určen všem dětem ze základních škol 

a nižších stupňů šestiletých nebo osmiletých gymnázií. Cílem je 

přivést ke sportování co nejvíce dětí, ukázat jim sport jako zábavu 

a přirozený životní styl. Školy zároveň sbírají cenná data pro 

dlouhodobá srovnání a analýzy, která umožní sledovat zdatnost 

současných dětí.

Program je rozdělen do dvou částí a záleží na rozhodnutí každé 

školy, do jaké se zapojí. V každé části děti plní určitý počet 

disciplín, které učitelé přímo zahrnují do osnov tělesné výchovy. 

V rámci Olympijského diplomu dostane každé dítě rozbor svého 

pohybového talentu a doporučení nejvhodnějších sportů. Při plnění 

Olympijského odznaku získá rozbor svých sportovních výkonů, který 

ukáže, jestli dosáhlo na diamantový, zlatý, stříbrný, nebo bronzový 

odznak. Nejlepší děti soutěží mezi sebou v okresních a krajských 

kolech, vrcholem je pak republikové finále. Samotné školy jsou také 

zařazeny do pololetní a celoroční soutěže. Odměnou jsou tréninky 

s olympioniky a poukázky na nákup sportovních potřeb.

Sazka 
Olympijský víceboj
Chceme rozhýbat co nejvíce českých dětí.

Ambasadory projektu jsou špičkoví aktivní sportovci a podílejí se  

na něm i členové Českého klubu olympioniků. Děti tak mají možnost 

setkat se a zasportovat si se skutečnými legendami českého sportu. 

Kromě sportovních hvězd projekt podporují i kapacity z oblasti 

lékařství, které oceňují systematičnost projektu, zpětnou vazbu  

o fyzické zdatnosti i prevenci v oblasti nadváhy a obezity.

Zapojeno je více než 2 000 škol v celé České republice a už se 

podařilo rozhýbat přes 300 000 českých dětí. 

Od začátku projektu všechny zúčastněné děti:

    naběhaly 102 594 800 metrů, což je 2,5krát více  

než obvod planety Země

    naskákaly přes 500 kilometrů, na délku by tak společně  

překonaly celou Českou republiku

    naházely vzdálenost, která přesáhla 382 kilometrů  

(cesta z Liberce do Olomouce)

   zvládly více než 3,5 milionu zkrácených leh-sedů
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Sazka je generálním partnerem Českého olympijského týmu  

a podílí se na přípravě našich vrcholových sportovců. Program má 

za cíl maximalizovat počet medailí na mezinárodním poli, zejména 

na olympijských hrách. Snahou je vytvořit sportovcům podmínky 

pro trénování, které se vyrovnají nejsilnějším zahraničním týmům. 

Projekt podpory olympijské přípravy se týká cyklu 2017–2020 a je 

zaměřen na úspěch nejlepších českých reprezentantů, poskytování 

servisního zabezpečení a know-how expertních týmů pro sportovce. 

Podpora Sazky je určená pro TOP team sportovců, kteří mají největší 

šance na medaile díky předchozím umístěním a výsledkům ve 

špičkových soutěžích. 

Sazka je generálním  
partnerem Českého  
olympijského týmu  
Vytváříme podmínky pro trénování  
vrcholových sportovců.
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Unikátním projektem Sazky a Českého olympijského výboru je 

Sportvokolí.cz. Jde o největší veřejnou databázi sportovních klubů. 

Rodiče i široká veřejnost se na portálu www.sportvokoli.cz  

dozvědí nejen rady a doporučení, jak nejlépe se sportem začít, ale 

mohou si okamžitě vybrat z více než 15 000 sportovních klubů ten 

pravý v okolí bydliště nebo školy dítěte, zjistit o něm informace  

a rovnou se přihlásit k náboru. Na webu je také kalendář  

sportovních akcí pro rodiny s dětmi, dále zpravodajství ze světa 

sportu, informace o tom, kolik stojí jaký sport, a mnoho dalšího. 

Výhodou pro sportovní kluby je jednoduchá správa profilů  

s potřebnými informacemi, a tedy otevřená cesta pro nábor  

dětí a mládeže do jejich členských základen.

Ambasadorem projektu je nejlepší český hokejista současnosti 

Jaromír Jágr, který dlouhodobě motivuje děti ke sportování  

a pomáhá nám je tak rozhýbat. K tomuto poslání se společně  

s Jaromírem hlásí i další řada českých olympioniků  

a vrcholových sportovců. 

Sport v okolí
Spravujeme největší databázi 
sportovních klubů v České republice.

SPORT V OKOLÍ.CZ
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Sazka je hlavním partnerem České olympijské nadace, která 

umožňuje sportovat dětem ze sociálně slabých a znevýhodněných 

rodin. Nadace funguje už pátým rokem a za tu dobu rozdělila mezi 

1 254 dětí 7 014 960 korun. Rodiny peníze využívají na pořízení 

sportovního vybavení, zaplacení členských příspěvků v oddílech, 

sportovních kempů nebo soustředění. O rozdělení peněz hlasují 

nejúspěšnější čeští sportovci a zástupci Českého olympijského 

výboru. Patrony projektu jsou olympijští medailisté z Vancouveru, 

Londýna, Soči a Rio de Janeira. Prezidentem je trojnásobný 

olympijský vítěz Jan Železný. 

Společným projektem Sazky a České televize jako partnerů České 

olympijské nadace bylo vydání nástěnného kalendáře Pomáháme 

sportem. Dvanáct úspěšných sportovců se nechalo vyfotit po boku 

dvanácti moderátorek a reportérek redakce ČT sport. Do projektu 

se zapojili například Jaromír Jágr, Tomáš Berdych, Lukáš Krpálek, 

Josef Dostál, Tomáš Rosický nebo Filip Jícha. Výtěžek z prodeje 

charitativního kalendáře putoval na konto České olympijské nadace.

Česká olympijská  
nadace 
Umožňujeme sportovat každému.
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Podpora mládežnického fotbalu a značky Sazka Bet byla hlavním 

důvodem uzavření těchto strategických partnerství. Sazka Bet je 

generálním partnerem AC Sparta Praha a stal se tak součástí vůbec 

nejúspěšnějšího českého fotbalového klubu s obrovskou tradicí  

u nás. Do spolupráce chceme co nejvíce vtáhnout fanoušky  

a nabídnout jim výhody nejen z oblasti kurzového sázení. Příznivci  

na tribunách stadionu pražské Sparty mají možnost si prostřednictvím 

klubové aplikace pro chytré telefony prohlížet opakované záběry  

a sestřihy ze zápasu. 

Dále jsou připraveny speciální aktivity ve vyhrazených sektorech, 

které mají za cíl přinést fanouškům jedinečný sportovně-sázkařský 

zážitek. Spolupráci Sazka Bet navázal i jako speciální sázkový partner  

také s úřadujícím mistrem nejvyšší fotbalové soutěže v České 

republice FC Viktoria Plzeň. Z tohoto spojení budou také těžit hlavně 

fanoušci, pro které je nachystána řada výhod a bonusových akcí. 

A fotbal rozhodně není jediným sportem, kde se hodlá Sazka Bet 

angažovat. V budoucnu se spojení sportovních klubů se Sazkou 

budou rozšiřovat. 

Podporujeme fotbal  
Stali jsme se sponzory prvoligových klubů  
AC Sparta Praha a FC Viktoria Plzeň.
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Jako tradiční česká společnost věříme v tradiční kultury hodnoty země, 

kde podnikáme. Podporujeme tradiční klasickou hudbu a pomáháme 

získat prostor i pro nové alternativní kombinace žánrů. Jsme hlavním 

partnerem festivalu Dvořákova Praha, který je proslaven vysoce 

nastavenou kvalitou programu i účinkujících. Hlavní myšlenkou festivalu 

je propagace dobrého jména české kultury prostřednictvím odkazu 

díla Antonína Dvořáka, jeho současníků a žáků. Účinkují špičkoví 

sólisté, dirigenti, mezinárodně nejuznávanější orchestry a komorní 

soubory, které představují mezinárodnímu publiku Dvořákovu hudbu 

i díla světových skladatelů. Program festivalu je uspořádán do stálých 

programových řad a obohacen o ranou tvorbu Antonína Dvořáka.

Dvořákova Praha 
Ctíme a rozvíjíme  
české tradice a hodnoty.  
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Jediným vlastníkem loterní společnosti SAZKA a.s. je Sazka Group. Vznikla  

v roce 2016 na základě fúze gamingových aktivit společností KKCG a EMMA 

Capital. Sazka Group je také největším investorem ve fondu EMMA Delta,  

který drží 33% podíl v řecké loterijní společnosti OPAP. V roce 2015 skupina 

získala 11,4% podíl ve společnosti Casinos Austria a právě probíhající transakce 

zvýší podíl skupiny v této rakouské společnosti na 51 %. Této hodnoty dosáhne 

Sazka Group v rámci konsorcia s rakouskou společností NOVOMATIC.

 

V roce 2016 získala Sazka Group prostřednictvím společnosti Italian Gaming 

Holding 32,5% podíl ve společnosti LOTTOITALIA, které byla udělena licence  

k provozování italské loterie Lotto od prosince 2016. Sazka Group je největším 

poskytovatelem číselných loterií v Evropě. Má podíl ve všech loteriích  

v kontinentální Evropě, kde jsou loterie pod soukromou správou. Za sázky  

v rámci portfolia společností Sazka Group utratí spotřebitelé přes 15 miliard 

eur ročně a celková EBITDA činí více než 850 milionů eur. Všechny společnosti 

skupiny Sazka jsou členy Světové loterijní asociace a jsou vázány předpisy, 

které tato asociace vydává.

Sazka Group
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Zajímavosti v číslech.
Za rok 2017/2018 děti v rámci našeho 
projektu:

V roce 2017 jsme pracovali na kompletním redesignu webových 
stránek sportvokoli.cz. Tento projekt jsme výrazně pozměnili 
a pozvedli jeho úroveň. Kromě databáze přibližně 15 000 spor-
tovních klubů jsme zapracovali zejména na kalendáři sportov-
ních akcí. Ke spuštění nové verze webu došlo v lednu 2018.

Jako generální partner podpořila Sazka během roku 2017 český 
tým při sportovní přípravě na Zimní olympijské hry v Pchjongč-
changu a pomohla sportovcům na cestě k medailím. V loňském 
roce byla Sazka zároveň hlavním partnerem České olympijské 
nadace, která finančně podporuje sportování dětí z rodin s fi-
nančními problémy.

Ve školním roce 2017/2018 společnost Sazka pokračovala 
projekt Sazka Olympijský víceboj. Zvýšili jsme počet zapoje-
ných dětí na 157 988 a rozdali jsme celkem 141 785 sportovních 
vysvědčení. Do našeho projektu se už zapojilo 1130 základních 
škol.

Součástí projektu bylo mimo jiné i rozdání 1 000 000 korun na 
sportovní vybavení do českých škol. Děti si během projektu 
měly šanci zasportovat se známými olympioniky a v soutěžních 
disciplínách se probojovat až do republikového finále Sazka 
Olympijského víceboje v Brně, které se bude konat v září. Tam 
děti zažijí unikátní sportovní atmosféru velké olympijské akce.

naskákaly
903 887 metrů,

naběhaly
116 866 700 metrů,

a udělaly
7 255 599 leh sedů.

naházely
2 408 725 metrů,

Vývoj CSR aktivit Sazky v roce 
2017/2018

















Rosteme  
a pomáháme

Helping  
by growing



For over 60 years, we have brought people joy and helped fulfil 

their dreams. Each day, we celebrate their winnings, large and 

small. Over the past 60 years, we have become the best known and 

most respected brand on the Czech market. We control the largest 

distribution network and have recently expanded our business 

online through our Sazka.cz gaming portal. Sazka is a stable, 

dynamic and growing company determined to proactively contribute 

to the development of this fast-changing business. As a modern  

and innovative company, we are prepared to progressively develop 

our activities in the digital area to secure our position as gaming  

and entertainment leader. We have become the largest partner  

of Czech sports. We focus our main attention and support to young 

people and also contribute to creating excellent conditions for the 

preparation of top athletes. We wish to be among the most socially 

responsible companies in the Czech Republic. We will not only 

continue in everything we already do, but also expand our activities 

to new areas. The more we grow, the better we can help others. 

This booklet presents a brief overview of our products and  

services as well as all activities through which we build and 

strengthen the Sazka brand as a symbol of the company’s  

innovation and social responsibility in the Czech Republic.

Welcome to modern Sazka!

Sazka – modern  
and respected company

Robert Chvátal
Chief Executive Officer
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Sazka’s history began in 1956. At that time, it was the only  

legitimate lottery games operator in Czechoslovakia set up to  

serve as the main sponsor of Czech sports. Supporting sports 

remains our main contribution in the area of social responsibility.

Our very first game was called “Sazka”, where bettors could bet  

on the outcome of sporting games. In 1957, we introduced the most 

favourite game: Sportka. Sportka was modified and adjusted from 

time to time, but it still remains our number one lottery game.  

A number of other popular games were introduced: 5 ze 40, 

Šťastných 10 or the new Eurojackpot lottery. We also offer 

entertainment in the form of scratch tickets, fast Keno games  

and fixed-odds betting.

Sazka is a modern and flexible company adapting to new trends and 

circumstances. For this reason, we have also expanded our activities 

to include non-lottery services. For example, Sazka terminals now 

allow to top up mobile credit, pay invoices or withdraw cash. In 2017, 

Sazka has joined in the digital revolution. It is now possible to play 

lottery practically anywhere using any PC, tablet or smartphone.

Lottery queen 
for over 60 years
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Sportka now 
includes  
a second draw.

New game, 
5 ze 40, is 
introduced.

Automated 
machine 
processing 
of bets is 
introduced.

The gaming portfolio 
now includes instant 
lottery – scratch 
tickets.

Sazka 
introduces 
machine 
processing 
of bets.

Maximum 
winnings  
limit is 
abolished.Sazka founded.  

The first game  
carries the company’s 
name – Sazka.

Sazka becomes  
a special-purpose 
organisation of 
the Czechoslovak 
Sports Union (ČSTV).  
Sportka number 
lottery is held for 
the first time.

New lottery 
introduced: 
Mates, Czech 
abbreviation 
for “Small 
betting on TV”.

1956 1957 1981196919671965 1984 1989 1991
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Development of 
technology enables 
introduction of 
online terminals. 
Jackpot is now 
included in Sportka.

Sportka is now 
drawn also on 
Wednesdays. 
Šťastných 10 now 
has an additional 
game, Šance 
milion.

Popular game 
Šťastných 10  
is introduced.

Fixed-odds 
betting 
introduced by 
Sazka. Multi-purpose sports 

arena is built and  
a ticket sales network 
is created for sports 
and cultural events.

Sazka becomes  
a member of KKCG, 
a multinational 
finance and 
investment group. 
Kasička, a new 
number lottery,  
is introduced.

Sazka becomes  
a part of Sazka Group 
established through the 
merger of the gaming 
businesses of KKCG and 
EMMA Capital. Sazka 
Fantasy online game, 
a new entertainment 
dimension for sports 
fans, is launched.

Sazka 
introduces 
online  
number 
lotteries  
and other 
games.

Eurojackpot 
lottery is launched 
in the Czech 
Republic.

Sazka launches 
fixed-odds  
betting online.

Superjackpot  
is now the main 
prize in Sportka.

Sazka is transformed 
to a joint-stock 
company. Sportka 
is expanded with 
additional game – 
Šance.

Sazka is 
acquired by 
investment 
groups KKCG 
and PPF.

Fast and entertaining 
Keno game is 
introduced. Terminals 
now enable to top-up 
mobile credit and 
check scratch ticket 
winnings.

The Sazka Club 
loyalty programme 
is launched for 
fixed-odds betting. 
Kostky and Lucky 
Lines fast games 
are introduced. 
Terminals now 
enable to pay for 
goods and services 
ordered online.

Šťastných 10 gets 
another additional 
game, Královská hra. 
Terminals now enable 
to pay postal money 
orders, invoices and 
insurance bills.

Sazka adopts 
the European 
Lotteries Code 
of Conduct for 
sports betting 
games. The central 
online system 
and terminals are 
modernised.

The lottery 
line-up now 
includes the 
Euromiliony 
game.

1996 2007 20141993 2002 20081994 2003 20091995 2004 2010 2011 2012 20171992 2016 2006
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Sazka operates instant and number lotteries, sports and  

fixed-odds betting and other similar games in accordance with  

Act No. 186/2016 Coll., on games of chance. We are a full member  

of the European Lotteries (EL) and the World Lottery Association 

(WLA), the biggest and most influential international lottery 

organisations. The CEO of Sazka, Mr Robert Chvátal, has served  

as a Vice-President of European Lotteries since 2015.

In the Czech Republic, Sazka is the only lottery company holding 

the ISMS and WLA-SCS certificates. The ISO/IEC 27001:2013 

international certificate certifies the adoption and continuous 

development of the information security management system (ISMS) 

pursuant to international standards. The World Lottery Association’s 

WLA-SCS certificate indicates that Sazka fully complies with the 

principles and security requirements of the lottery industry.

The duties and advantages of companies holding the certificate 

include high security of the building and technologies, safe handling 

of information and data, security incidents management, quality 

training procedures and legal services, and handling of complaints. 

The World Lottery Association associates approximately one 

hundred and forty lottery companies and over fifty suppliers  

of lottery technologies from eighty countries. Only a third of these 

hold the same certificates as Sazka.

Security and regulation 
are crucial for Sazka

Sazka complies with the principles 
and security requirements of the 
lottery industry.
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We regard all activities related to responsible gaming as lottery 

industry standard. It is important for Sazka to ensure that each  

of our customers has full confidence in our games.

We responsibly comply with all regulatory requirements which 

ensure balanced and long-term sustainable structure of the entire 

gaming and gambling industry. We consider it a matter of course that 

regulation protects the market from illegal service providers who 

abuse the system and do not give anything back to the community.

It is most important for us to participate in the area of primary 

prevention including activities to prevent problems associated  

with socially pathological phenomena such as gaming addiction.  

As the largest lottery company present on the Czech market,  

we wish to set a good example for others to follow. The Games  

of Chance Act lets players to set up individual spending limits  

for themselves. Such limits are one of the possible ways of tackling  

the risks inherent to games of chance. Sazka is an active member 

and participant in the international project organised by IRIS  

(Institut de relations internationales et stratégiques), the European 

Responsible gaming  
is a matter of course  
We are aware of our responsibility  
and set an example for others to follow.

Lotteries and the European Commission aimed at combating match 

fixing. The project’s goal is to create a unified strategy and national 

action plans to combat match fixing in sports.

We also actively participate in expert discussions about the risks 

associated with games of chance in the Czech Republic conducted 

under the aegis of the National Monitoring Centre for Drugs and Drug 

Addictions, which forms part of the Secretariat of the Government 

Council for Drug Policy Coordination at the Office of the Government 

of the Czech Republic.
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Number lotteries are our key product, led by our oldest and most 

favourite game – Sportka. Sportka is drawn twice a week and also 

on special occasions, usually on interesting and important calendar 

dates. Since 2014, we offer Eurojackpot, a popular game played in 

17 European countries. Participants may win up to 2.5 billion Czech 

crowns. Euromillions is drawn twice a week while Štastných 10 and 

Kasička are drawn twice a day. Fast games with prizes won every 

five minutes include Keno and Kostky. Our portfolio further includes 

scratch tickets with instant winnings ranging from an adventure to 

15 million Czech crowns. We also offer sports fixed-odds betting 

under the Sazka Bet brand. Customers can choose from up to 250 

thousand live bets, with streaming and visualisation available for 

most matches.

We also provide non-lottery services to the public. These include 

especially the SAZKAmobil mobile network service, which the Czech 

Telecommunication Office named as the fairest mobile operator on 

the market. Before each topping up, customers may choose their 

reward including cheap calls and SMS, free Internet, free calls within 

the network or an extra credit. Registration in the Sazka club further 

expands the offer of rewards, exclusive benefits and competitions for 

loyal customers. Sazka online terminals network also provides financial 

services, saving time and money and helping sales points gain the 

customers’ favour and business. Our financial services include:

    cash payment of invoices with bar or QR codes such  

as utilities bills, insurance premium, subscriptions etc.

Products and services
In addition to entertainment and dreams,  
we also provide non-lottery services.

    selling tickets to sports, cultural and social events

    ePlatby (ePayments), a modern and secure channel  

for online shopping payments

    cash withdrawals from bank accounts carried out  

by associates trained to recognise counterfeit banknotes

    topping up mobile credit

    topping up pre-paid payment cards for use in  

anonymous and secure payments in online shops

We offer our products via a unique network of over 7,500 points 

of sales spread across the entire Czech Republic. Thanks to the 

additional payment services, our dense terminal network is very 

important to our clients living in less accessible areas. In the Czech 

context, this network also creates a significant number of jobs.  

We are gradually building our own Sazka brand outlets. The first 

outlets were opened in busy shopping malls in Prague, Pilsen,  

Most and Čestlice. In 2017, we also launched the Kavárna štěstí 

project, where we offer entertainment to those of our customers 

with a different pace of living, who do not visit news and tobacco 

stands, but instead value community and meeting in pleasant 

environment with a lot of social interaction.
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The year 2017 marked our entry into the digital arena. Sazka became 

a “brick and click company”. The “brick” part of the company is 

composed of the network of sales point across the country, while  

the “click” part consists of the www.sazka.cz online gaming portal.

Online betting is permitted under the new Games of Chance Act, 

which entered into force on 1 January 2017. Until that time, only 

sports fixed-odds betting was permitted online. Sazka now offers 

online lotteries, fast games and virtual scratch tickets. We are aiming 

to approach younger customers who rely on the Internet in their 

daily lives.

For sports fans, we have launched the Sazka Fantasy online game  

in which they can create their own dream football or ice hockey 

teams, participate in tournaments and win prizes.

New gaming portal:  
Sazka.cz
You can play anywhere, anytime.





In Sazka, we welcome all those who work to improve themselves, 

bring ideas and enjoy their work. Our employees are ambassadors 

for the Sazka brand and participate in various social responsibility 

activities. We strive to ensure that these social responsibility 

projects not only comply with the principles of our brand, but also 

reflect the personal values of our employees. Most of our employees 

do sports regularly.

Social responsibility is an inseparable part of our long-term 

business strategy. Our Corporate Social Responsibility activities 

consist primarily of supporting sports. For a long time, we have 

supported youth sports activities as well as the top athletes, often 

in partnership with the Czech Olympic Committee. Sazka’s Olympic 

Multicontest project’s goal is to lead as many young people as 

possible to sports and teach them to enjoy spending time outside. 

We create and maintain the largest sports club database in the 

Czech Republic, available at www.sportvokoli.cz. We co-operate 

with the Czech Olympic Foundation to support sports for children 

from socially disadvantaged families and children’s homes.

Contributions to sports (in CZK million)

Supporting sports 
is our mission
The more we grow, the more we help.

Year 2014
834

Year 2015

982

Year 2016

1,273
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Sazka Olympic Multicontest is a unique project promoting healthy 

lifestyle, organised in partnership with the Czech Olympic 

Committee. It targets schoolchildren in primary and lower secondary 

schools. The goal is to lead as many children as possible to sports 

and show them that engaging in sports is an entertaining part  

of a healthy lifestyle. The schools, on the other hand, can collect 

valuable data for the purposes of long-term comparison and analysis 

of children’s physical fitness over time.

The programme is split into two parts and each school chooses  

in which part it wants to participate. In each part, children 

participate in a number of sporting disciplines which teachers 

directly incorporate in the physical education curriculum. Each  

child receives an “Olympic diploma”, which includes an analysis of 

the child’s sporting talents and recommendation for sports to pursue 

further. Gaining the “Olympic badge” includes an analysis of the 

child’s sporting results and the rank attained – a child can get  

a diamond, golden, silver or bronze badge. The best children compete 

against each other in district and regional rounds, with the winners 

advancing to the national finale. The schools themselves compete  

in half-year and annual competitions. As a reward, children can train 

with actual Olympians and receive vouchers for sports equipment.

 

Sazka Olympic 
Multicontest
We lead children to sports.

Active top athletes serve as ambassadors for the programme  

and members of the Czech Olympian Club also participate in  

the project. Children get an opportunity to meet and exercise with  

Czech sporting legends. Aside from the sporting celebrities, the 

project is also supported by important healthcare partners who 

welcome the project’s systematic nature, feedback concerning 

children’s physical fitness and obesity prevention.

Over 2,000 Czech schools participate in the project, helping over 

300,000 Czech children to become actively involved in sports.

Since the start of the project, the children participating in the project:

    ran a total distance of 102,594,800 metres, which is 2.5 times  

the circumference of the Earth

    jumped a total distance 500 kilometres, which means  

that together they could jump over the entire Czech Republic

    threw various objects to a total distance of 382 kilometres, 

corresponding to the distance between Liberec and Olomouc

    made over 3.5 million sit-ups
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Sazka is a general partner of the Czech Olympic Team and actively 

assists in the preparation of top Czech athletes. The programme 

aims to increase the number of medals won in international 

competitions, especially the Olympic Games. Our goal is to create 

the best conditions for our athletes to compete against the strongest 

international teams. The Olympic preparation project for the  

2017–2020 period focuses on helping top Czech athletes succeed 

and on providing the best infrastructure and know-how to the 

athletes’ supporting teams. Sazka’s assistance is provided to the  

TOP team of athletes with the best chances of winning medals based 

on their previous rankings in major competitions.

Sazka is a general  
partner of the Czech  
Olympic Team  
We actively assists in the preparation  
of top Czech athletes.
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The Sportvokolí.cz website is a unique project of Sazka in  

co-operation with the Czech Olympic Committee. The website 

contains the largest public database of sports clubs. Parents as  

well as the general public can use www.sportvokoli.cz not only  

to get advice and recommendations on how to start with sports,  

but also to immediately choose from over 15,000 sports clubs the 

best and closest one to the child’s school, find information about  

it and even sign up for membership. The website also contains  

a calendar of sporting events for families with children, sports 

news, information on the costs of individual sports and much  

more. Sports clubs can benefit from simple account management  

with easily accessible information, which enables them to recruit 

new children and young talents.

Jaromír Jágr, the best Czech ice hockey player today, serves  

as an ambassador for the project and has long worked with us  

to motivate children to do sports. A number of Czech Olympians  

and other top athletes joined Jágr in this effort.

Sports around you
We operate the largest database  
of sports clubs in the Czech Republic.

SPORT V OKOLÍ.CZ
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Sazka is the main partner of the Czech Olympic Foundation,  

which enables children from poor and disadvantaged families  

to participate in sports. The Foundation was founded five years 

ago and has since distributed the total of CZK 7,014,960 to 1,254 

children. The recipient families use the money to purchase sports 

equipment, pay membership fees in sports clubs, send children  

to sports-oriented summer camps and training events. The money 

is distributed based on votes cast by Czech celebrity athletes and 

representatives of the Czech Olympic Committee. The project 

sponsors include Olympic medallists from Vancouver, London,  

Sochi and Rio de Janeiro. Jan Železný, the winner of three Olympic 

gold medals, serves as the Foundation’s president.

Sazka and Czech Television co-operated with the Czech Olympic 

Foundation to create the “Helping through Sports” wall calendar. 

Twelve successful athletes posed for photographs with twelve  

ČT Sport reporters. Other project participants include for example 

Jaromír Jágr, Tomáš Berdych, Lukáš Krpálek, Josef Dostál, Tomáš 

Rosický and Filip Jícha. The proceeds from the sales of the calendar 

go to the Czech Olympic Foundation.

Czech Olympic 
Foundation
We enable anyone interested 
to do sports.
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Supporting junior footballers and further promotion of the Sazka Bet 

brand were the goals that motivated us to enter into these strategic 

partnerships. Sazka Bet has become a general partner of AC Sparta 

Praha, thus becoming a part of the most successful Czech football 

team with a long-standing tradition. We wish to involve the fans as 

much as possible and offer them the benefits in the area of fixed-

odds betting and more. Fans can use the club’s smartphone app 

while in the stands to watch action replays and match video recaps.

We have also prepared special activities in designated sectors 

aiming to bring the fans a singular sporting and betting experience. 

Sazka Bet has also joined FC Viktoria Plzeň – currently the Czech 

league champion – to become its special betting partner. This 

partnership will also serve the fans, who will be able to enjoy  

a number of benefits and bonus events.

Football is certainly not the only sport Sazka Bet wants to engage 

with. In the future, Sazka’s co-operation with sports clubs will grow 

even further.

We support football 
Sazka has become a sponsor of AC Sparta 
Prague and FC Viktoria Plzeň football clubs.
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As a Czech-based company, we believe in our home country’s values 

and traditions. We support Czech classical music and also help create 

room for new, alternative and hybrid genres. We are the main partner 

of the Dvořák Prague Festival, famous for its excellent programme and 

performers. The main point of the festival is to promote Czech culture 

through the legacy of Antonín Dvořák, his contemporaries and disciples. 

The festival features famous soloists, conductors and internationally 

acclaimed orchestras and chamber ensembles, which perform the 

works of Dvořák and other world’s composers for the public. The 

Festival’s programme includes several thematic groups including 

Antonín Dvořák’s early works.

Dvořák Prague 
Festival 
We respect and promote  
Czech values and traditions.
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Sazka Group is the sole owner of SAZKA a.s., a joint-stock lottery company. 

It was established in 2016 through the merger of the gaming businesses  

of KKCG and EMMA Capital. Sazka Group is also the largest investor in  

the EMMA Delta fund, which holds a 33% share in OPAP, a lottery company 

based in Greece. In 2015, the group acquired 11.4% in Casinos Austria and 

further transactions now pending will increase the group’s share in the 

Austrian company to 51%. Sazka Group will attain this share in consortium 

with Austria’s NOVOMATIC.

In 2016, Sazka Group, acting through Italian Gaming Holding, acquired  

a 32.5% share in LOTTOITALIA, a company licensed to operate the Italian 

Lotto lottery as of December 2016. Sazka Group is the largest operator  

of number lotteries in Europe. It has a stake in all privately operated 

lotteries in continental Europe. Consumers spend over € 15 billion annually 

on Sazka Group’s lottery and gaming products and the group’s total EBITDA 

exceeds € 850 million. All companies within Sazka Group are members 

of the World Lottery Association and are bound by its rules.

Sazka Group
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