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Skupina Sazka Group uzavřela partnerství se sirem  
Keithem Millsem v rámci nabídky ve výběrovém řízení na udělení 

čtvrté licence k provozování britské Národní loterie 
 
Londýn, 31. října 2020 – Skupina SAZKA Group, největší provozovatel loterie 

v Evropě, dnes oznámila, že jmenovala sira Keithe Millse předsedou britského 

týmu pro výběrové řízení na udělení čtvrté licence k provozování britské Národní 

loterie. Sir Keith Mills, úspěšný podnikatel, jehož kreativita byla u zrodu dnes tak 

široce rozšířených věrnostních programů, přináší bohaté zkušenosti ze svého 

působení v nejrůznějších oborech, od sportu, přes charitativní činnost, až po 

byznys. Sehrál klíčovou roli v tom, že Londýn uspěl se svou nabídkou ve 

výběrovém řízení na uspořádání olympijských her a paralympijských her v roce 

2012, a v následné úspěšné realizaci těchto her. V uplynulých šesti letech 

zastával funkci předsedy Královské nadace vévody a vévodkyně z Cambridge 

a tuto funkci příští měsíc předá lordu Williamovi Hagueovi. Je také předsedou 

charitativních sportovních her Invictus Games (Hry pro neporažené), 

mezinárodní sportovní akce přizpůsobené pro tělesně postižené, která nabízí 

sportovní klání ve více sportovních disciplínách a jejímž zakladatelem je princ 

Harry, vévoda ze Sussexu. 

 

Sir Keith Mills se k výše uvedenému oznámení vyjádřil takto: „Rád se zapojuji do činnosti 

organizací, které jsou pro společnost skutečným přínosem. Pro partnerství se Sazkou 

v rámci nabídky ve výběrovém řízení o udělení čtvrté licence k provozování britské Národní 

loterie jsem se rozhodl, jelikož jsem přesvědčený, že tato loterie musí růst a být atraktivní, 

má-li být i nadále zdrojem, z něhož jsou každoročně financovány tisíce veřejně 

prospěšných projektů. Naše loterie, která má téměř šestadvacetiletou historii, je národním 

pokladem; prostředí, ve kterém v roce 1994 vznikla, se ale změnilo k nepoznání. Náročný 

úkol dnes spočívá v zajištění toho, aby loterie oslovila lidi po celé zemi, aby byla opět 

podnětná a atraktivní jako kdysi, v navržení nových cest, které budou přínosem pro 

současnou generaci i pro generaci budoucí. Naprosto jednoznačně si uvědomuji, že je třeba 

pro ni opět získat sympatie národa, zejména v této těžké době. Partnerství se Sazkou jsem 

uzavřel vzhledem k tomu, že vykazuje nesporné pozitivní výsledky v oblasti převzetí správy 

již zavedených loterií, jejich růstu a rozvoje, což je zárukou, že v budoucnosti tyto loterie 

na finančním trhu obstojí. Jsem si vědom, že je třeba udělat hodně pro to, abychom 

v tomto výběrovém řízení zvítězili, ale věřím, že v průběhu tohoto procesu prokážeme, že 

odborná erudice Sazky v partnerství se zkušeným britským týmem, který ve Velké Británii 

sestavujeme, bude tou optimální konstelací pro správu britské Národní loterie do roku 2023 

a také v době následující.“ 

 

Jako předseda týmu pro výběrové řízení (Bid Chairman) bude sir Keith Mills řídit tým 

světové úrovně v oblasti výběrového procesu i realizace, jehož členové se podíleli mimo 

jiné na výběrovém řízení pro olympijské a paralympijské hry v Londýně v roce 2012, na 

následné realizaci těchto her a rovněž na aktivitách charitativní organizace Comic Relief. 

Sazka dále jmenovala do funkce ředitele týmu pro výběrové řízení (Bid Director) Alastaira 

Ruxtona, bývalého zaměstnance společnosti London 2012, a další britské odborníky 

v klíčových oblastech, jako například ochrana hráčů, veřejně prospěšné projekty, inovace, 
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digitální sféra, maloobchod a interakce zákazníka se značkou skupiny (customer 

experience). 

 

Generální ředitel skupiny Sazka Group Robert Chvátal se k uvedené dohodě vyjádřil takto: 

„Jsme nadšeni, že uzavíráme partnerství se sirem Keithem Millsem a že mu svěřujeme 

řízení našeho vstupu do výběrového řízení na udělení čtvrté licence pro provozování britské 

Národní loterie. Nesmírně nás těší, že se tohoto výběrového řízení účastníme a že nám 

může otevřít příležitost ujmout se správy Národní loterie a obnovit pozitivní vztah Britů 

k této nanejvýš důležité instituci. Díky našemu působení na pěti různých národních trzích 

(Česká republika, Rakousko, Itálie, Řecko a Kypr) jsme získali mimořádný přehled 

a rozsáhlé zkušenosti v oblasti provozování loterií. Kromě toho neustále rozšiřujeme 

zapojení veřejnosti do loterií, které provozujeme, a zvyšujeme výnosy z nich. Chceme tyto 

detailní znalosti a přehled o zákaznících loterií využít k oživení ducha britské Národní loterie 

a zvýšení tržeb a objemu prostředků získaných pro financování veřejně prospěšných 

projektů, a v důsledku toho poskytnout tolik potřebnou dlouhodobou podporu 

společenským, uměleckým, sportovním institucím a institucím v oblasti památkové péče 

v celé Velké Británii.“  

 

Po odevzdání dotazníku k výběrovému řízení počátkem tohoto měsíce byla skupina SAZKA 

Group loterijní komisí, orgánem, který výběrové řízení organizuje, do veřejné soutěže 

přijata. Tým pro výběrové řízení nyní posoudí a zkontroluje finální dokumentaci nabídky 

a bude pokračovat v sestavování silného konsorcia, které dokáže v roce 2021 podat 

nabídku, která zvítězí. 

 

 

Informace o siru Keithu Millsovi 

Sir Keith Mills GBE DL je britský podnikatel, který zavedl věrnostní programy Air Miles 

a Nectar a založil řadu podniků ve Velké Británii i v zahraničí. V září 2003 byl jmenován 

mezinárodním prezidentem a generálním ředitelem společnosti London 2012 (Londýn 

2012), která byla založena s cílem ucházet se o pořádání olympijských a paralympijských 

her v roce 2012 v Londýně. Po vítězství v tomto výběrovém řízení založil společnost 

LOCOG, která byla pověřena organizací her. Ve společnosti LOCOG vykonával funkci 

místopředsedy, po boku lorda Sebastiana Coea. V roce 2007 založil charitativní organizaci 

související s olympijskými hrami s názvem International Inspiration (Mezinárodní 

inspirace), které předsedal, a v roce 2008 britskou charitativní organizaci Sported, kterou 

financoval a které deset let předsedal. V roce 2014 byl u zrodu Invictus Games (Hry pro 

neporažené) a vykonával funkci předsedy těchto her. Společně s princem Harrym se podílel 

na realizaci této nové významné mezinárodní sportovní akce pro tělesně postižené, zraněné 

nebo nemocné příslušníky armády. Sir Keith Mills předsedá Královské nadaci vévody 

a vévodkyně z Cambridge a Nadaci Invictus Games. Je také ředitelem a investorem řady 

soukromých společností. 

 

Obdržel četná ocenění, mimo jiné například: Master Entrepreneur of the Year (Nejlepší 

podnikatel roku), Chief Executive of the Year (Generální ředitel roku), Sports Industry 

Businessman of the Year (Podnikatel roku v oboru sportu) a britská královna jej v roce 

2006 povýšila do rytířského stavu a v roce 2013 za zásluhy o sport ocenila znovu velkým 

rytířským křížem. 
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Informace o skupině SAZKA Group 

Skupina SAZKA Group provozuje národní loterie, okamžité loterie a digitální hry, přičemž 

používá naše osvědčené značky a špičkové technologie a dosahuje ročních tržeb ve výši 

více než 17 miliard EUR. Skupina Sazka Group, která byla založena v roce 2012, je 

v současné době jednou z největších a nejrychleji se rozvíjejících loterijních společností 

v Evropě a díky vynikajícím výsledkům na všech trzích, kde působíme, máme možnost 

financovat veřejně prospěšné projekty v České republice, v Řecku, na Kypru, v Rakousku 

a v Itálii.  

 

Po svém vstupu na loterijní trh v roce 2012 skupina SAZKA Group rychle expandovala 

z České republiky na další čtyři evropské trhy. Soustavně přebírá správu zavedených 

loterií, zdokonaluje je a zároveň proniká do nových segmentů trhu prostřednictvím 

špičkových technologických platforem. Jedinečné zkušenosti skupiny s působením v rámci 

právních řádů různých zemí jí umožňují zaujmout individuální a vhodně uzpůsobený přístup 

k interakcím zákazníka se značkou skupiny (customer experience) na každém jednotlivém 

trhu, což přispívá ke zvýšení tržeb a výnosů pro veřejně prospěšné účely. 

 

Odpovědná herní kultura a financování veřejně prospěšných projektů jsou klíčovými 

aspekty podnikatelské činnosti a firemní kultury skupiny SAZKA Group. Skupina prosazuje 

odpovědnou herní kulturu na všech svých trzích a v rámci svých aktivit se důsledně 

zaměřuje na dosažení pozitivních společenských přínosů. Od budování nemocnic pro děti 

v Řecku až po podporu České olympijské nadace – skupina SAZKA Group přispívá svou 

podnikatelskou erudicí k prospěchu místních společenství.  

 

Bližší informace o skupině SAZKA Group naleznete na našich internetových 

stránkách na adrese: www.sazkagroup.co.uk  

 

 

http://www.sazkagroup.co.uk/

