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Sazka koupila společnost Fortuna sázky 
 

 
Loterijní společnost Sazka k dnešnímu dni dokončila 100% akvizici firmy Fortuna 
sázky. Sazka tímto krokem opět rozšiřuje své široké portfolio her, tentokrát 
především v oblasti stíracích losů. Finanční výši obchodní transakce se rozhodly 
obě strany nezveřejnit. 
 
„Obliba stíracích losů stále strmě stoupá. Segment okamžitých loterií u nás i v řadě 

dalších zemí Evropy roste dvojciferným tempem. Sazka chce být jednoznačně tou 

nejlepší volbou pro zákazníky, a proto jsme se rozhodli využít možnost akvizice 

společnosti Fortuna sázky, díky které rozšíříme stávající emise stíracích losů,“ říká 
generální ředitel Sazky Robert Chvátal. 
 
Losy v současnosti tvoří zhruba 16 % celkových tržeb Sazky a je zřejmé, že tento podíl 
se bude i nadále zvyšovat. Podle statistik Ministerstva financí se objem vložených 
peněz do okamžitých loterií mezi lety 2012 až 2015 více než čtyřnásobně zvýšil (data 
za loňský rok zatím nejsou k dispozici).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Téměř každý dospělý člověk v České republice má zkušenost se stíráním losů. Češi si 
v průměru koupí dva losy ročně a utratí za ně přibližně 250 korun. Za rostoucí 
popularitou stírání losů stojí hned několik faktorů. Jedním z nich je touha lidí znát 
výsledky loterie okamžitě bez nutnosti čekání na losování apod. Zákazníci dále 

Růst trhu okamžitých loterií  

Rok Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry 

2012 441 826 390 231 353 350 210 473 040 

2013 1 066 976 039 599 347 796 467 628 243 

2014 1 510 452 711 841 697 076 668 755 635 

2015 1 960 417 291 1 108 115 560 852 301 731 

Zdroj Ministerstvo financí 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

oceňují jejich pestrost, díky níž si mohou vybrat los, který je jim tematicky blízký. 
Losy jsou většinou nakupovány impulzivně a nejčastěji je pořizují ženy. 
 
 
 
Kontakt: 
Václav Friedmann, tiskový mluvčí 
friedmann@sazka.cz 
774 351 554 

 
O společnosti SAZKA a.s. 
SAZKA a.s. je největší a nejstarší loterijní společnost v České republice. 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  


