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TISKOVÁ ZPRÁVA

Sazka loni vytvořila 275 milionářů
Loterie v uplynulém roce udělaly milionáře hned z 275 Čechů, což je historicky druhý
nejvyšší počet, rekordem zůstává 288 milionářů a 1 miliardář z roku 2015. Celková
částka pro milionáře v roce 2018 činí 1,3 miliardy korun. Dohromady Sazka loni ve
všech svých hrách vyplatila přes 40 milionů výher v hodnotě 6,6 miliardy korun.
V průměru Sazka generuje 1 milionáře každý pracovní den. Denně pak Sazka vyplatí
více než 100 000 výher. Tato čísla dokazují stále rostoucí zájem Čechů o loterie.
„Důvodem růstu jsou zejména inovace, které zákazníkům nabízíme. Ať už jsou to
mimořádná losování nebo zajímavé věcné výhry. Jsme rádi, že loterie je čím dál víc
populární mezi občasnými hráči, a díky tomu, že se z loterie stále více stává zábava,
daří se oslovovat i mladší cílovou skupinu,“ říká Robert Chvátal, generální ředitel Sazky.
Muž ze Zlínska získal desátou nejvyšší výhru v historii
Největší část milionových výher vytvořila nejoblíbenější loterie Sportka, konkrétně
210. Nejvyšší výhra uplynulého roku a desátá nejvyšší vůbec padla na Zlínsku. Zákazník
zde podal na počátku září plný tiket Sportky spolu se hrou Šance za 220 Kč. Sázenku
vyplnil vlastními čísly den před losováním, následující večer už mohl plánovat, jak
naloží s částkou 92 357 021 korun.
Druhou nejvyšší výhrou roku 2018 byla suma 54 milionů korun, kterou získal zkraje
listopadu sázející z jižní Moravy. Dařilo se ale také v Praze. Muž ve středních letech
uhodl šest tažených čísel, která mu vydělala bezmála 49 milionů korun. O tom, jak s
penězi naloží se můžete dočíst zde.
Nejvíce se dařilo sázejícím ze severní Moravy
Hned 36 milionových výher padlo v Moravskoslezském kraji, následuje 31 milionářů z
Prahy a 30 ze středních Čech. Dařilo se rovněž sázejícím na internetu. Prostřednictvím
online sázení na webu Sazka.cz získalo milionovou částku 22 zákazníků.
V loňském roce padl šestkrát Superjackpot, tedy bonusová složka Sportky. Ve všech
případech získali miliony sázející z Moravy.
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O společnosti SAZKA a.s.
SAZKA a.s. 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 pilířem jsou neloterijní služby, zejména největší mobilní virtuální operátor v
České republice SAZKAmobil, dobíjení mobilních telefonů a zprostředkování plateb za
služby a zboží nebo prodej vstupenek. Své produkty poskytuje SAZKA a.s. hlavně
prostřednictvím unikátní prodejní sítě s více než 7200 prodejními místy rozmístěnými
po celé České republice. SAZKA a.s. je členem nadnárodní investiční skupiny KKCG,
působící v 11 zemích na 4 kontinentech. Sazka a.s. je součástí mezinárodního
loterního holdingu Sazka Group (patří sem rovněž podíly v řecké loterii OPAP,
italském Lotto a rakouských Casinos Austria). Více na www.sazka.cz a www.kkcg.eu.
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