
PROFIL SPOLEČNOSTI



Kdo jsme
Skupina SYNOT je mezinárodní strukturou společností, které podnikají ve více jak dvaceti státech světa a zaměstnávají více než 3000 
osob. Jednotlivé společnosti působí například v mnoha zemích Evropy, v Asii i Africe. Do budoucna je v plánu rozšíření do dalších států  
i kontinentů. V jednotlivých státech skupina SYNOT podniká v oblastech jako jsou

LOTERNÍ PRŮMYSL   I   DODÁVKA ŠPIČKOVÝCH IT TECHNOLOGIÍ   I   VYDAVATELSKÁ ČINNOST 
SPRÁVA A REKONSTRUKCE NEMOVITOSTÍ   I   INVESTICE V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU 
PRODEJ AUTOMOBILŮ BMW   I   BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 



synotgroup.com



SYNOT v čase

1991 2000 2009

1991
Založení skupiny 
SYNOT

1995
Založení společnosti 
GAN

1998
Založení společnosti 
SMALTOVNA TUPESY

Založení společnosti
SYNOT AUTO

2004
SYNOT VLT SYSTEM  
- uvedení produktu na trh

1992
Vstup na 
ukrajinský trh

1996
Vstup na  
slovenský 
a lotyšský trh

2002
Vstup na polský 
trh

1998
Zahájení 
distribuce 
produktů 
značky JPM

2009
Investice do  
cestovního ruchu
- Ski areál 
   SYNOT Kyčerka
- Hotel a pasáž 
   Slunce

Založení společnosti 
SYNOT ICT Services

2000
Založení Nadace SYNOT

Založení společnosti SYNOT 
REAL ESTATE

2005
Založení 
společnosti 
SYNOT TIP

2008
Vstup na trh 
balkánských 
států

BMW

Radost z jízdywww.bmw-synotauto.cz



2011
Investice do cestovního ruchu 
- Vinné sklepy

- Office centrum SYNOT

Investice Start-up 
- BLUE88

2013
Online poker a SYNOT Lotto - 
uvedení produktů na trh

19 000 SYNOT VLT

2015
Vstup na řecký a vietnamský trh

Investice do cestovního ruchu 
 - koupaliště Zelená žaba

Podpora sportu  
- AS Monaco (basketbal)

TRINITY - uvedení produktu 
na trh

2009
Investice do  
cestovního ruchu
- Ski areál 
   SYNOT Kyčerka
- Hotel a pasáž 
   Slunce

Založení společnosti 
SYNOT ICT Services

2012
Investice do cestovního ruchu 
- Hotel Elizabeth
- Bike Park Kyčerka

2014
Podpora sportu
- SYNOT Liga - titulární partner  
českého fotbalu

Vstup na španělský  
a africký trh

Online Gaming Solution 
- uvedení produktu na trh

2016
Investice do cestovního ruchu 
- Surf Arena

Podpora sportu
- SYNOT TIP Liga - titulární partner 
lotyšského fotbalu

2010
Spuštění Datového centra  
Monaco

10 000 SYNOT VLT

Investice Start-up  
- Madfinger Games

2017
Investice do  
cestovního ruchu

- Grandhotel Tatra

Založení provozních společností  
v Bosně a Hercegovině,  

Makedonii

2017



Úvod
Skupinu SYNOT založil v roce 1991 podnikatel Ivo Valenta spolu se svým otcem a bratrem. 
Z původně malé rodinné firmy, která měla pouze tři zaměstnance, dokázali během 
několika let vybudovat silnou a mezinárodně respektovanou skupinu, která dnes působí  
v řadě zemí světa a patří k největším provozovatelům a dodavatelům loterních zařízení. 

Ivo Valenta
zakladatel skupiny SYNOT



Úspěch vyžaduje vize
... a trochu štěstí.

ivalenta.cz



Vytváříme a budujeme zázemí silné mezinárodní skupiny. Neustále vyvíjíme 
a využíváme nejmodernější technologie a pracovní postupy. Usilujeme o to, 
abychom byli silnými a spolehlivými partnery ve všech oblastech  
naší působnosti. 

Mise a vize 

MISE

CÍLE
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ÚSPĚCH

VIZE

STRATEGIE



Ekonomické ukazatele
Jsme stabilní a respektovanou podnikatelskou a investiční skupinou, která si udržuje 
silnou pozici na jednotlivých trzích. Výsledkem našich strategií a především úsilí jsou 
finanční ukazatele, mapující hospodářský vývoj skupiny SYNOT. 

2016 584 mil. EUR 

2015 602 mil. EUR  

2014 573 mil. EUR  

2013 541 mil. EUR 

2012 582 mil. EUR 

2011 545 mil. EUR  

2010 549 mil. EUR  
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Aktivity  
skupiny SYNOT 

LOTERNÍ PRŮMYSL

DALŠÍ OBCHODNÍ AKTIVITY

INVESTICE

PODPORA KULTURY, SPORTU  
A CHARITATIVNÍ ČINNOST





Loterie  I  Herní zařízení
Loterní průmysl patří mezi hlavní oblasti podnikání skupiny SYNOT již více jak 25 let. 
Skupina SYNOT se zabývá výrobou herních zařízení jako videoloterní terminály, výherní 
hrací přístroje, samoobslužné sázkové terminály a je výrobcem a dodavatelem herních 
systémů a her pro online i land based.



synotgroup.com



Loterie  I  Online
Online technologie patří mezi klíčové oblasti, do kterých skupina SYNOT investuje.  
Proto do širokého portfolia produktů, které poskytujeme našim partnerům, patří také 
mobilní aplikace pro kurzové sázky a číselné loterie, online casino, online poker  
a virtuální sporty.



synottip.cz



Loterie  I  Provoz
Pod značkou SYNOT TIP provozujeme online casino a online kurzové sázky, rozsáhlou 
síť moderních heren a casin s nadstandardním zázemím a službami, vybavených tou 
nejmodernější výherní technikou.



synottip.cz



Ostatní obchodní aktivity
Prodej automobilů  I  Bezpečnostní služby
Obchodní aktivity skupiny SYNOT směrují do různorodých podnikatelských oblastí. Mezi vybrané aktivity patří 
například prodej a servis luxusních vozů značky BMW, nebo komplexní nabídka služeb bezpečnostní agentury 
včetně nejmodernějších kamerových systémů.



bmw-synotauto.cz
gan.cz



Ostatní obchodní aktivity  I  IT a START-UP projekty
Oblast moderních IT technologií a podpora start-up projektů doplňuje portfolio aktivit,  
do kterých skupina SYNOT investuje. Nadějným začínajícím firmám poskytujeme pevné  
a stabilní zázemí, podnikatelské zkušenosti a mezinárodní obchodní vazby.  
To vše s možností využití poskytovaných služeb jednoho z nejmodernějších datových center. 



dc-monaco.cz



Investice  I  Cestovní ruch
Investujeme do projektů v oblasti cestovního ruchu a volnočasových aktivit, které přinášejí společnosti vysokou přidanou 
hodnotu. Řada těchto investic získala prestižní mezinárodní ocenění. Jedná se o investice do hotelů, rekreačních resortů  
a historických objektů. 

KOUPALIŠTĚ ZELENÁ ŽABA   I   HOTEL ELIZABETH   I   GRANDHOTEL TATRA   I   VALAŠSKÉ CHALUPY 
HOTEL SYNOT   I   SKI AREÁL SYNOT KYČERKA   I   VINNÉ SKLEPY   I   HOTEL A PASÁŽ SLUNCE   I   SURF ARÉNA



synotholiday.cz



Podpora sportu
Značka SYNOT se v rámci marketingové strategie dlouhodobě zaměřuje na oblast 
podpory sportu. Zvolený přístup napomáhá k budování silné mezinárodní značky.  
V řadě zemí, v nichž působíme, tak přispíváme k udržování a rozvoji sportovní činnosti. 
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Společenská odpovědnost  I  Nadace SYNOT
Ctíme odpovědnost vůči společnosti a oblastem, ve kterých působíme.  
Dodržujeme zákony zemí, v nichž podnikáme. Jsme také přesvědčeni o tom, že „Normální 
je pomáhat“ a proto každoročně investujeme do neziskového sektoru desítky miliónů korun. 
Jedná se především o oblast kultury, zdravotnictví, sportu a školství.



nadacesynot.cz
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