
společnost český telecom, a. s., byla založena v roce 2000 (od roku 1994 spt telecom, a. s.).

český telecom je v současné době největší telekomunikační společností a jediným integrova-
ným telekomunikačním operátorem v české republice. spolu se svou dceřinou společností  
eurotel praha, spol. s r. o. poskytuje komplexní nabídku jak hlasových, tak datových služeb pro-
střednictvím pevných a mobilních technologií. 

předsedou představenstva je jaime smith basterra. 

český telecom lze také obchodovat v podobě „gdr“ na londýnské burze. Více než 90 % obchodů 
s akciemi českého telecomu se však uskutečňuje na pražské burze.

konsolidované tržby v r. 2004 | 62 141 mil. kč 
konsolidovaný zisk před zdaněním v r. 2004 | 29 065 mil. kč
konsolidovaný čistý zisk v r. 2004 | 5568 mil. kč počet zaměstnanců | 8794 
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hlavní přínosy veřejné obchodovatelnosti akcií společnosti
 >  významný zdroj kapitálu společnosti – vedle dluhového financování se pro veřejně obchodovatelnou společnost 

akciový trh stává dalším významným zdrojem kapitálu pro další rozvoj společnosti.
>  akcie společnosti se stávají likvidním a tím atraktivnějším investičním instrumentem – s veřejnou obchodovatelností 

se pro investory společnost stává dostupnější a atraktivnější investicí, tj. nejenže investorům veřejná obchodovatel-
nost umožní vůbec s akciemi společnosti obchodovat, ale s vyšší likviditou se i zvýší její hodnota.

 >  reflektování správnosti manažerských rozhodnutí a vývoje hospodaření společnosti – pokud je kapitálový trh efek-
tivní, cena akcií reálně reflektuje hodnotu společnosti - a to na základě jak dosavadní výkonnosti (z pohledu růstu 
i efektivity vynakládání vlastního jmění společnosti, a tím výnosnosti vložených prostředků investorů), tak i na 
základě očekávaného budoucího hospodaření společnosti (finanční a strategické plány managementu, vývoj konku-
rence na trhu apod.). 

cena akcií je také nejpromptnějším indikátorem správnosti manažerských rozhodnutí, kdy renomovaní finanční analy-
tici a investiční manažeři veškerá významná rozhodnutí managementu společnosti promítají do svých modelů a oče-
kávaných finančních výsledků společnosti, a tím i přímo do ceny, za kterou jsou na burze ochotni akcie společnosti 
koupit/prodat. 
akcie českého telecomu jsou kotovány na burze cenných papírů praha od roku 1995. 
český telecom je dle výše tržní kapitalizace třetí největší společností obchodovanou na pražské burze a jednou z de-
seti největších společností na kapitálových trzích ve střední evropě. dle objemů obchodů jsou akcie českého telecomu 
v současné době nejobchodovanějším titulem ve střední evropě. 

„Český telecom těžil ze své veřejné obchodovatelnosti například v době realizace trans-
formačního programu či převzetí zbývajícího 49% majetkového podílu v dceřiné společnosti 
eurotel. také díky veřejné obchodovatelnosti byla privatizace Českého telecomu tak úspěšná. 
tržní kapitalizace Českého telecomu za období, kdy se tyto změny děly, tj. od konce listopadu 
2003 do konce června 2005, vzrostla o 77 % na 150 mld Kč.“


