Pololetní
zpráva

Poznámky:
O2 Czech Republic a.s. dále také jen „O2 CZ“ nebo „O2“ nebo „Společnost”.
O2 Slovakia, s.r.o. dále také jen „O2 Slovakia”.
Do skupiny O2 Czech Republic patří společnost O2 Czech Republic a.s. a její dceřiné společnosti, dále jen „Skupina”.
Číselné údaje a informace uvedené v této Pololetní zprávě nejsou ověřeny auditorem.

Pololetní zpráva 2015, O2 Czech Republic a.s.

2

Obsah

Strana

Úvodní slovo předsedy představenstva  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
1.

Kalendář klíčových událostí  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

2.

Informace o podnikatelské činnosti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

3.

Události ve správě společnosti  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

4.

Mezitímní zkrácená konsolidovaná účetní závěrka za pololetí končící 30. června 2015  .  .  .  . 25

5.

Ostatní informace pro akcionáře a investory  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54

6.

Prohlášení oprávněných osob  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57

Pololetní zpráva 2015, O2 Czech Republic a.s.

3

Úvodní slovo
předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva
Vážení akcionáři,
dovolte mi krátce okomentovat rozdělení společnosti O2, které bylo z mého pohledu jednoznačně
nejvýznamnější událostí uplynulého pololetí a které ovlivní vývoj a naše výsledky i v budoucnu.
Jako první operátor na světě jsme dobrovolně přistoupili k oddělení fixní a mobilní infrastruktury
do nové společnosti. Našemu rozhodnutí předcházely měsíce analýz a usilovné práce řady
zaměstnanců. Jsem přesvědčen, že i po rozdělení zůstane O2 silným hráčem s vedoucí pozicí
na českém telekomunikačním trhu. Máme miliony zákazníků z řad domácností, podnikatelů, firem
i státní správy. Těm nabízíme vysoce kvalitní a spolehlivé služby, produkty a řešení. V mnoha
oblastech je naše nabídka unikátní. Důkazem toho, že naši zákazníci jsou spokojeni, je skutečnost,
že jejich loajalita dosáhla v poslední době historicky nejvyšší hodnoty. I po rozdělení zůstala
součástí O2 naše dceřiná společnost na Slovensku, která je jediným finančně rostoucím operátorem
na tamním trhu.
Do budoucna plánujeme zaměřit se i na jiné oblasti poskytování služeb, než jsou jen
telekomunikace. Tomu přizpůsobujeme i své procesy a systémy. Cílem našich aktivit je vybudování
jednoduchého provozního modelu, abychom dokázali flexibilně reagovat na měnící se trh, rychle
plnit požadavky svých zákazníků a uvádět na trh nové služby a produkty.
Věřím, že rozdělení přinese všechny výhody, které jsme na úrovni představenstva identifikovali,
považujeme je za důležité a které dle mého názoru jednoznačně převáží nad možnými riziky.
Věřím, že bude přibývat zákazníků, kteří začnou využívat více služeb od O2, a budou tak objevovat
všechny možnosti, které jim naše chytrá síť a produkty nabízí. Tím se rovněž zvýší hodnota pro vás,
pro akcionáře.
Vítejte v novém O2.

Tomáš Budník
generální ředitel a předseda představenstva
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Kalendář
klíčových událostí

1. Kalendář klíčových událostí
Leden
Představenstvo Společnosti zvolilo svým předsedou Tomáše Budníka a místopředsedou Tomáše
Kouřila.
Společnost rozhodla o zrušení kotace globálních depozitních certifikátů na London Stock Exchange
z důvodu nákladové neefektivnosti.
Únor
Společnost získala exkluzivní práva na vysílání příštích tří ročníků Ligy mistrů UEFA včetně
semifinálových utkání a finálového zápasu.
Společnost oznámila své finanční a provozní výsledky za rok 2014. I přes probíhající transformaci
Společnosti a zhoršující se podmínky na telekomunikačním trhu se dařilo stabilizovat výnosy
a optimalizovat náklady.
Společnost úspěšně otestovala technologii Voice over LTE.
Březen
Za účelem poskytování fixních služeb na Slovensku rozhodlo představenstvo Společnosti o založení
organizační složky na Slovensku.
Společnost představila Extra kartu, díky které mohou zákazníci zaplatit za služby O2 až o čtyřicet
procent méně.
Duben
Společnost schválila výplatu podílu na zisku dceřiné společnosti O2 Slovakia ve výši 31 mil. EUR
(cca. 852 mil. Kč) z části zisku za rok 2014 jedinému společníkovi, společnosti O2 CZ.
Společnost představila deklaraci Pravda o mobilech a tabletech, která vyzdvihuje výhody nákupu
zařízení u O2. Díky ní se zákazníci mohou spolehnout, že získají kvalitní telefon bez závazku
a bez rizika.
Společnost oznámila, že od srpna nabídne živé přenosy, čerstvé záznamy i doprovodné pořady
s vybranými bojovými sporty z produkce Fighting Spirit na kanálu O2 Sport.
Konala se řádná valná hromada Společnosti. Nejvyšší orgán schválil rozdělení Společnosti
odštěpením se vznikem nové společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN).
Květen
Společnost oznámila své provozní a finanční výsledky za první čtvrtletí. Díky zlepšujícímu
se trendu zákaznické spotřeby, růstu datových výnosů v mobilním segmentu i solidním výsledkům
na Slovensku se podařilo vykázat výsledky, které předčily očekávání analytiků.
Dozorčí rada Společnosti zvolila Jiřího Hrabovského do funkce člena představenstva s účinností
od 1. června 2015.
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Společnost připravila od poloviny května řadu nových výhod pro všechny stávající i nové
zákazníky tarifů FREE: volání z Evropy za ceny jako doma, základní objem dat jako součást všech
tarifů a jeho jednodušší obnova a také nový tarif FREE Evropa pro ty, kteří často cestují.
Nadace O2 spustila nový program SmartUp zaměřený na lidi ve věku 15–26 let. Program umožní
mladým lidem realizovat neotřelé nápady s cílem zlepšit něco v jejich okolí.
Společnost získala další exkluzivní obsah pro svůj připravovaný kanál O2 Sport. Počínaje novou
sezonou odvysílá vždy jeden zápas z každého kola fotbalové Synot ligy.
Představenstvo Společnosti rozhodlo o akvizici 100% podílu ve společnosti O2 IT Services s.r.o.
Červen
Nabylo účinnosti rozdělení společnosti O2 CZ na dvě vzájemně nezávislé společnosti. Nová
společnost CETIN převzala od společnosti O2 CZ především telekomunikační infrastrukturu.
Novým generálním ředitelem O2 Slovakia se stal Peter Gažík.
Společnost představila novinky u služby Internet Air. Ta zajistí připojení i pro domácnosti, kam
nedosáhne pevný internet od O2.
Společnost připravila jednoduché řešení, které podnikatelům pomůže s přechodem na plánovaný
systém elektronické evidence hotovostních tržeb.
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Informace
o podnikatelské
činnosti

2. Informace o podnikatelské činnosti
Rozdělení Společnosti
V návaznosti na provedení důkladných analýz a studie proveditelnosti schválilo představenstvo
společnosti O2 CZ dne 13. března 2015 rozdělení Společnosti formou odštěpení se vznikem jedné
nové společnosti. Za tím účelem vyhotovilo a schválilo projekt rozdělení včetně souvisejících
účetních dokumentů. Rozdělení Společnosti schválila téhož dne i dozorčí rada Společnosti.
Dne 28. dubna 2015 schválila rozdělení Společnosti valná hromada. Rozhodný den rozdělení byl
stanoven na 1. ledna 2015. Právní účinky rozdělení nastaly dnem zápisu rozdělení do obchodního
rejstříku dne 1. června 2015.
V důsledku rozdělení došlo ke vzniku nové společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(CETIN). Na nově vzniklou společnost přešla definovaná část jmění společnosti O2 CZ.
Odštěpovaná část zahrnovala veškerý majetek a veškeré dluhy, které se týkaly divize Infrastruktura
a velkoprodej. Nově vzniklá společnost tak převzala:
i. pevnou veřejnou komunikační síť, a to zejména přenosové systémy, spojovací nebo
směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které
umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými
elektromagnetickými prostředky v pevné síti,
ii. fyzickou infrastrukturu mobilní veřejné komunikační sítě vyjma core částí této sítě,
datová centra,
iii. veškerou související dokumentaci (obsah fyzických i elektronických archivů
a databází, plány, schémata, stavební povolení, smlouvy apod.),
iv. příslušné smlouvy a z nich vyplývající práva a povinnosti, které jsou potřebné pro
budoucí samostatnou činnost společnosti CETIN.
V důsledku rozdělení přešlo k 1. červnu 2015 do společnosti CETIN celkem 1 174 zaměstnanců,
kteří byli organizačně zařazeni do divize Infrastruktura a velkoprodej.
V důsledku rozdělení přešly do společnosti CETIN rovněž účasti ve dvou dceřiných společnostech
CZECH TELECOM Germany GmbH a CZECH TELECOM Austria GmbH. Účast v ostatních
dceřiných společnostech zůstala ve společnosti O2 CZ (vybrané informace o dceřiných
společnostech jsou uvedeny v kapitole Skupina O2 Czech Republic v této Pololetní zprávě).
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách nechala společnost O2 CZ
odštěpovanou část jmění ocenit posudkem znalce jmenovaného pro tento účel soudem,
a to společností Deloitte Advisory s.r.o. Ta vypracovala znalecký posudek podle stavu ke dni
31. prosince 2014 a příslušná část jmění společnosti O2 CZ věcně odpovídající vymezení části
jmění v něm byla k uvedenému dni oceněna na částku 46,9 miliard Kč.
V souvislosti s rozdělením snížila společnost O2 CZ k 1. červnu 2015 svůj základní kapitál
z 27 461 384 874 Kč na 3 102 200 670 Kč. Jmenovitá hodnota každé akcie o původní jmenovité
hodnotě 87 Kč se snížila na 10 Kč a jmenovitá hodnota akcie o dosavadní jmenovité hodnotě
870 Kč se snížila na 100 Kč. V rámci snížení základního kapitálu došlo též ke zrušení všech
vlastních akcií (5 428 035 ks), které společnost O2 CZ vlastnila před rozdělením. Snížením
základního kapitálu a zrušením vlastních akcií nedošlo ke změně reálných vzájemných poměrů
podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti O2 CZ. Snížení základního kapitálu nemělo
bezprostřední dopad na práva akcionářů. Účelem snížení základního kapitálu byla optimalizace
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struktury vlastního kapitálu společnosti O2 CZ po rozdělení tak, aby vlastní kapitál vykázaný
v zahajovací rozvaze společnosti O2 CZ nebyl nižší než její základní kapitál a aby společnost O2
CZ měla do budoucna dostatečnou výši fondů, které nejsou účelově vázány a o jejichž rozdělení
může být v budoucnu flexibilněji rozhodnuto všemi akcionáři.
Při rozdělení byl stanoven rovnoměrný výměnný poměr akcií. Akcionářům společnosti O2 CZ byla
ke každé jejich akcii o dosavadní jmenovité hodnotě 87 Kč přidělena 1 akcie společnosti CETIN.
Akcionáři společnosti O2 CZ měli právo na přidělení akcií společnosti CETIN podle počtu akcií,
které vlastnili ke dni zápisu rozdělení do obchodního rejstříku.
Představenstvo Společnosti identifikovalo tři hlavní výhody, které rozdělení podle očekávání
přinese všem akcionářům:
1.

První výhodou je možnost zaměřit se do budoucna nezávisle na dva klíčové aspekty
podnikání Společnosti. Před rozdělením byla Společnost fakticky vertikálně
integrovaným subjektem, který v sobě obsahoval dvě odlišné jednotky. Ty se lišily jak
povahou, tak investičním horizontem a počtem zákazníků. První z nich, servisní
jednotka, byla zaměřena na maloobchod a poskytovala své služby zákazníkům z řad
spotřebitelů, obchodních společností a orgánů veřejné správy v oblasti fixních
a mobilních hlasových a datových služeb, případně v oblasti poskytování audiovizuální
zábavy jakož i různých komplexních řešení informačních a telekomunikačních
technologií. Druhá, infrastrukturní jednotka, zahrnovala plánování, výstavbu
a provozování vysoce kvalitních mobilních sítí, metalických i optických pevných sítí,
celoplošné vysokokapacitní sítě datových komunikací pro jiné operátory, služby
v oblasti přenosu a terminace služeb pro tuzemské i mezinárodní (zahraniční) operátory.
Vzhledem k rozdílné povaze obou jednotek je představenstvo Společnosti přesvědčeno,
že oddělení jejich správy a řízení umožní oběma budoucím subjektům zaměřit své úsilí
výlučně a ještě efektivnějším způsobem na danou oblast. Představenstvo Společnosti
tedy má za to, že rozdělení přinese hmatatelné a konkrétní zvýšení ziskovosti pro oba
segmenty podnikání Společnosti, tedy pro všechny akcionáře.

2.

Druhým pozitivním aspektem je efektivnější zaměření sektorové telekomunikační
regulace na společnost CETIN, vlastníka relevantní telekomunikační infrastruktury.
Doposud regulace dopadala na celou společnost O2 CZ jakožto vertikálně
integrovaného operátora. Společnost O2 CZ do budoucna bude moci lépe vyvážit celé
portfolio nabízených služeb.

3.

Třetí nespornou výhodou rozdělení je skutečnost, že umožní akcionářům realizovat
potenciál hodnoty akcií. Rozdělení Společnosti na dva subjekty může zajistit vyšší
hodnotu pro akcionáře jednak zvýšením ziskovosti u obou subjektů, jednak zajištěním
větší flexibility pro obě společnosti a poskytnutím většího prostoru pro orientaci na
klíčové investice v odpovídajících časových horizontech, které se budou u obou
společností z povahy věci výrazně lišit. Investiční horizont a finanční rámec příslušných
smluv v maloobchodní jednotce bývá obvykle v jednotkách let. Naopak infrastrukturní
jednotka je charakterizována především dlouhodobými investicemi a smlouvami
s odhadovanou návratností přesahující 10 let. Rozdělení Společnosti má přinést výhody
spočívající v lepším řízení obou společností mj. i z hlediska struktury jejich dluhového
financování, a tím i usnadnění případných domácích a zahraničních akvizicí.

Představenstvo Společnosti rovněž identifikovalo a zhodnotilo potenciální rizika rozdělení a došlo
k závěru, že je možné je snížit na minimum. Stejně tak je plně přesvědčeno, že očekávané výhody
rozdělení výrazně převažují nad předpokládanými náklady s ním spojenými. Z výše uvedených
důvodů je představenstvo Společnosti toho názoru, že rozdělení bude pro akcionáře přínosné.
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Od 1. června 2015 obě společnosti, O2 CZ a CETIN, fungují jako vzájemně nezávislé společnosti,
kde CETIN je v pozici dodavatele O2 CZ. Od tohoto data došlo k naprostému oddělení správních
orgánů, obchodního a manažerského vedení a řízení obou společností včetně bezpečnostních,
informačních a kontrolních systémů. Mezi společností O2 CZ a jejími dceřinými společnostmi na
straně jedné a společností CETIN a dalšími společnostmi ze skupiny PPF na straně druhé neexistují
jakékoliv nadstandardní vztahy, které by mohly popírat účel rozdělení a z něj vyplývající
nezávislost.
S účinností k 1. červnu 2015 byly mezi společnostmi O2 CZ a CETIN uzavřeny smlouvy, které řídí
vzájemné vztahy. Jde o tyto smlouvy:
•

Mobile Network Services Agreement; popis plnění: smlouva o službách mobilní sítě, která
zajišťuje přístup O2 CZ k infrastruktuře a funkcionalitám Radio Access Network mobilní
sítě na straně CETIN a plnění ze strany CETIN je provoz a údržba 2G, 3G, LTE a CDMA
sítě, konsolidace 2G a 3G sítí, rozvoj LTE sítě;

•

Smlouva o přístupu ke koncovým úsekům; popis plnění: datové služby podle nové
referenční nabídky ukončené v krajských městech;

•

Smlouva o přístupu k veřejné pevné komunikační síti; popis plnění: smlouva na základě
referenční nabídky, jejímž předmětem je zajištění služeb připojení k síti v koncovém bodě,
přístupu k veřejně dostupné telefonní službě a k širokopásmovým službám ve fixní síti
CETIN;

•

Smlouva o propojení veřejné pevné komunikační sítě společnosti CETIN s veřejnou mobilní
komunikační sítí společnosti O2 CZ; popis plnění: poskytování služeb elektronických
komunikací a činností účastníkům připojených k sítím smluvních stran a dalším uživatelům,
propojení a udržování propojení infrastruktur svých veřejných komunikačních sítí;

•

Service Agreement; popis plnění: zajišťování diskontních smluv s roamingovými partnery
jménem O2 CZ;

•

Smlouva o poskytování služeb datových center; popis plnění: pronájem plochy v datových
centrech, která vlastní CETIN;

•

Smlouva o kolokaci pro konkrétní lokality; popis plnění: poskytnutí kolokačního prostoru
a služeb fyzické kolokace v určitých lokalitách;

•

Smlouva o poskytování služeb typu Carrier; popis plnění: datové služby Carrier ATM
Access;

•

Smlouva o poskytování vyúčtování velkoobchodních služeb; popis plnění: zajištění
vyúčtování velkoobchodních služeb O2 CZ;

•

Nájemní smlouvy; popis plnění: nájem či podnájem kancelářských prostor, které jsou
ve vlastnictví CETIN;

•

Smlouvy o poskytování podpůrných služeb CETIN do O2 CZ / O2 CZ do CETIN; popis
plnění: dočasné poskytování vzájemných podpůrných služeb;

•

Smlouva o ukončení mezinárodního hlasového provozu; popis plnění: tranzit mezinárodního
provozu originovaného v mobilní i fixní síti O2 CZ včetně provozu originovaného v síti
O2 Slovakia;

•

Smlouva o nájmu optických vláken; popis plnění: pronájem optických vláken;

•

Smlouva o poskytování služeb technologického housingu; popis plnění: pronájem plochy
v technologických prostorách CETIN pro umístění technologií O2 CZ;

•

Kupní smlouvy na prodej majetku O2 CZ do CETIN / CETIN do O2; popis plnění:
finalizovat majetkové uspořádání mezi společnostmi;
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•

Services Agreement on Signalling and GRX / IPX; popis plnění: CETIN zajišťuje SCCP
a diameter signalizaci, GRX/S8 payload mobilní datový exchange.

Faktory ovlivňující podnikatelskou činnost a výsledky za první pololetí 2015
Český telekomunikační trh
Bezpochyby nejvýznamnější událostí prvního pololetí roku 2015 na telekomunikačním trhu bylo
rozdělení společnosti O2 CZ na dvě vzájemně nezávislé společnosti. Podrobnosti o rozdělení
Společnosti jsou uvedeny v kapitole Rozdělení Společnosti.
V prvních šesti měsících roku 2015 na českém telekomunikačním trhu dominovaly především
novinky z oblasti mobilních datových služeb a televizního vysílání. Na trhu docházelo i nadále
ke zrychlování a zvyšování dostupnosti mobilního i fixního internetu. I nadále pokračovalo sdílení
mobilních sítí 3G a 4G se společností T-Mobile, ze kterého mají prospěch zákazníci obou
společností. V oblasti fixního internetu pokračovala výstavba rDSLAMů, tj. vysunutých ústředen,
která společně s realizací vectoringu rozšíří počet domácností s přístupem k vysokorychlostnímu
internetu.
Přehled hlavních novinek v nabídce společnosti O2 CZ je uveden v kapitole Produkty a služby.
Společnost Vodafone představila nabídku tarifů určených pro čtyřčlennou rodinu a pro firmy.
Sdílené tarify obsahují neomezené volání a SMS do všech sítí a sdílený internet v mobilu. V červnu
společnost Vodafone představila novou nabídku předplacených balíčků, které se automaticky
obnovují.
Společnost T-Mobile v dubnu představila hlasové balíčky pro zákazníky předplacených karet,
v květnu pak pro tyto zákazníky upravila paušální poplatek a velikost datového limitu u internetu
v mobilu. V květnu společnost T-Mobile všem zákazníkům využívajícím balíček internetu v mobilu
do 50 MB po vyčerpání FUP pozastavila data. Zákazníci mají možnost si za poplatek datový limit
obnovit. T-Mobile představil Mobilní TV dostupnou jen pro své zákazníky, aktuálně nabízí
dva tarify.
Společnost UPC v lednu zvýšila ceny pevného připojení k internetu a kabelové televizi.
Od května UPC nabízí nový tarif pro volání z pevných sítí.

Regulace
Regulační prostředí trhu elektronických komunikací v České republice bylo v prvním pololetí roku
2015 ovlivňováno zejména vývojem legislativy, analýzami relevantních trhů, produktovou regulací,
mezinárodním roamingem, univerzální službou a správou rádiového spektra.
Legislativa
V oblasti legislativy, která upravuje oblast elektronických komunikací nebo do činnosti společnosti
O2 CZ podstatně zasahuje, nedošlo v prvním pololetí k přijetí zásadních změn. Pokračovala ovšem
implementace legislativy přijaté v loňském roce. Z té měl na Společnost závažné dopady především
zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2015.
Analýzy relevantních trhů a produktová regulace
Společnost O2 CZ pokračovala v plnění povinností, které jí byly uloženy na základě analýz
relevantních trhů a které Český telekomunikační úřad („ČTÚ“) provedl v předchozích obdobích.
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S rozdělením Společnosti k 1. červnu 2015 přešla řada regulačních povinností ze společnosti O2 CZ
na společnost CETIN.
Společnosti O2 CZ se nadále týká regulace na trhu č. 1 – Přístup k veřejné telefonní síti v pevném
místě, na jejímž základě jsou uloženy povinnosti poskytovat službu volba a předvolba operátora
(CS/CPS).
Společnosti O2 CZ se rovněž nadále týká regulace na trhu č. 7 – Ukončení hlasového volání
(terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích. Cena ukončení volání zůstává
regulována ve výši 0,27 Kč/min. bez DPH a uplatňuje se na volání z telefonních čísel s kódy zemí
Evropského hospodářského prostoru.
Regulace mezinárodního roamingu
Roamingové služby a ceny v Evropské unii reguluje až do roku 2022 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012. V prvním pololetí 2015 pokračovala
jednání evropských institucí o úpravě regulace směřující k ukončení roamingu v rámci Evropské
unie. K finální dohodě nedošlo. V průběhu prvního pololetí byly tudíž platné regulované
maloobchodní ceny zveřejněné k 1. červenci 2014.
Uložení povinností spojených s poskytováním univerzální služby
V rámci povinnosti poskytovat univerzální službu (uložené ze strany ČTÚ) zajišťovala Společnost
v průběhu prvního pololetí tyto dílčí služby:
(a)
(b)
(c)

služby veřejných telefonních automatů,
přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný
s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně
vybavených telekomunikačních koncových zařízení,
zvláštní cenové plány pro zdravotně postižené osoby, které se liší od cenových plánů
poskytovaných za normálních obchodních podmínek.

Financování univerzální služby
Do 31. července 2015 společnost O2 CZ podá žádost o úhradu ztráty z poskytování univerzální
služby, včetně ztráty z poskytování zvláštních cenových plánů pro zdravotně postižené osoby,
v roce 2014. ČTÚ následně ověří výši požadované úhrady a dodané podklady. K vydání rozhodnutí
a úhradě ze strany ČTÚ by mělo dojít do konce roku 2015.
Správa kmitočtového spektra
Vláda ČR dne 3. června 2015 schválila Strategii správy rádiového spektra vypracovanou ČTÚ.
Dokument uvádí strategické cíle a opatření k jejich dosažení v rámci správy rádiového spektra,
která mají podporovat naplnění cílů státní politiky v oblasti elektronických komunikací.
Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo do meziresortního připomínkového řízení materiál
„Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu
výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel“. Principem navrhované změny je
zavedení postupné degrese výše poplatků pro vyšší kmitočtová pásma pozemní pohyblivé služby
tak, aby vedle ostatních aspektů poplatků za využívání rádiových kmitočtů (např. regulační funkce,
spektrum jako omezený národní zdroj) byl zohledněn i ekonomický potenciál dané části rádiového
spektra pro držitele příslušného oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.
Ve druhém pololetí roku 2015 lze očekávat vyhlášení výběrového řízení na kmitočty v pásmu
1 800 MHz a 2,6 GHz. ČTÚ rovněž provedl veřejnou konzultaci podmínek chystaného výběrového
řízení na kmitočty v pásmu 3,7 GHz, které by mělo být vyhlášeno koncem roku 2015.
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Společnost O2 CZ má od ČTÚ udělený příděl rádiových kmitočtů pro pásmo 900 MHz
a 1800 MHz s platností do 7. února 2016, který v současné době prochází zákonným procesem
obnovy. ČTÚ provedl veřejnou konzultaci přezkumu omezení počtu práv k využívání rádiových
kmitočtů v obou předmětných pásmech stejně jako znaleckého posudku oceňujícího nový příděl
rádiových kmitočtů. Udělení nového přídělu rádiových kmitočtů ze strany ČTÚ se předpokládá
ve druhém pololetí tohoto roku.
Členství v asociacích a sdruženích
Společnost O2 CZ je členem významných oborových asociací a sdružení, které svou činností
podporují rozvoj trhu elektronických komunikací v České republice. Jde zejména o Asociaci
provozovatelů mobilních sítí, Sdružení pro informační technologie a telekomunikace, Českou
asociaci elektronických komunikací a Českou asociaci telekomunikací, ale i další sdružení, která
jsou významná pro činnosti provozované přímo O2 CZ.
Společnost O2 CZ je také zastoupena v pracovních skupinách, které se ve spolupráci s Národním
bezpečnostním úřadem a Ministerstvem vnitra zabývají detekcí a řešením bezpečnostních incidentů
v České republice. Za tím účelem byl ve Společnosti zřízen tým O2.cz CERT, který pomáhá
zákazníkům při řešení internetových bezpečnostních incidentů v systémech provozovaných
Společností.

Produkty a služby
I v prvním pololetí přinášela Společnost svým zákazníkům nové produkty a služby a také řadu
výhod spojených s jejich využíváním. Zákazníci i nadále využívali oblíbený věrnostní program
Extra výhody, který jim od začátku svého fungování přinesl úsporu přes 500 milionů korun.
V dubnu Společnost představila Extra kartu, díky které mohou zákazníci ušetřit až 40 % na
měsíčním vyúčtování služeb od O2.

Mobilní segment
V první polovině roku 2015 pokračovala Společnost v rozšiřování pokrytí mobilním internetem
4G LTE. Na konci června byl internet 4G LTE od O2 dostupný téměř pro 60 % populace, do konce
roku plánuje Společnost pokrýt 80 %. Podle nezávislého měření serveru dsl.cz přesahuje průměrná
rychlost 4G LTE při stahování 25 Mbit/s a mobilní internet od O2 vychází dlouhodobě jako
nejrychlejší.
Aby nejrychlejší data mohli využívat všichni zákazníci, přidala Společnost od poloviny května
základní objem dat také k tarifu FREE O2 60, a to bez navýšení měsíčního paušálu. Společnost
zároveň zjednodušila obnovu objemu dat.
Pro využívání internetu 4G LTE potřebují lidé kromě datového tarifu také LTE SIM kartu a správný
telefon, který v prvním pololetí používalo jen 10 % zákazníků O2. Proto Společnost v dubnu
odstartovala dlouhodobou iniciativu nazvanou Pravda o mobilech a tabletech. V ní upozorňuje na
nástrahy spojené s výběrem nového telefonu a vyzdvihuje výhody spojené s nákupem u operátora,
jako je například nákup bez závazku, služba Záruka nejnižší ceny nebo pomoc vyškolených
specialistů O2 Guru. Společně s kampaní Společnost spustila také přehlednější e-shop. V květnu
pak nabídla slevu 1000 korun na vybrané LTE telefony pro všechny zákazníky, kteří používají
tarify FREE.
Od poloviny května do konce září mohou všichni zákazníci O2 CZ volat z dovolené za historicky
nejnižší ceny na trhu. Ve všech zemích Evropské unie a státech EFTA (Švýcarsko, Lichtenštejnsko,
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Norsko a Island) volají za 3,50 Kč za minutu, odeslaná SMS a minuta příchozího hovoru je vyjde
na 1,50 Kč. Ceny platí nejen při volání na česká, ale i na zahraniční telefonní čísla, navíc bez
nutnosti cokoli aktivovat. Ceny roamingu tak klesly na stejnou cenu, na kterou jsou zákazníci
zvyklí při domácím volání s tarify FREE. Ve stejném období nabízí O2 CZ také dvojnásobný objem
dat v evropských datových balíčcích. 1 MB dat díky nim vyjde jen na 1 Kč, přestože Evropská unie
stanovuje regulovanou cenu 6,60 Kč za 1 MB. Zákazníkům, kteří častěji cestují po Evropě, nabízí
Společnost od poloviny května nový tarif FREE Evropa.

Fixní segment
O2 TV
V prvním pololetí Společnost vstoupila na trh s vysílacími právy ke sportovnímu obsahu, a to
získáním práv na fotbalová utkání UEFA. Díky tomu mohou od nové sezony zákazníci sledovat
kompletní Ligu mistrů exkluzivně v O2 TV. Další neméně významnou akvizicí byl nejatraktivnější
zápas z každého kola české Synot ligy, který bude vysílat pouze O2 TV, a to navíc z úhlu několika
kamer.
Kromě významných fotbalových událostí Společnost získala vysílací práva také na další sporty,
jako například tenisové turnaje ATP a WTA, mistrovství světa v plavání nebo bojové sporty. Tyto
investice do sportovního obsahu Společnost dělá s dlouhodobým strategickým záměrem rozvoje
služby O2 TV. Pro možnost vysílání exkluzivního sportovního obsahu, který Společnost v průběhu
první poloviny roku získala, vybudovala vlastní sportovní kanál O2 Sport, který bude spuštěn
v srpnu.
Počet domácností s O2 TV dosáhl k 30. červnu 2015 hranice téměř 190 tisíc a kontinuálně roste.
Aplikace O2TV Go, která umožňuje sledovat televizní kanály také na přenosných zařízeních,
eviduje na 350 tisíc stažení.
Vysokorychlostní internet a pevné linky
V prvním pololetí se nadále zvyšoval počet zákazníků využívajících služby pevného internetu na
technologii xDSL. Společnost tím navázala na pozitivní vývoj z druhého pololetí 2014, kdy došlo
po více než roce stagnace a poklesu báze k nastartování přírůstku zákazníků. Na konci června
využívalo službu pevného internetu na technologii xDSL celkem 799 tisíc zákazníků.
Také v prvním pololetí 2015 pokračovala Společnost v dalším zkvalitňování pokrytí
vysokorychlostním internetem. V průběhu ledna až června 2015 Společnost navýšila pokrytí VDSL
technologií ve 31 tisících domácnostech pomocí vysunutých DSLAMů. Na konci prvního pololetí
využívalo službu vysokorychlostního internetu založenou na technologii VDSL již 404 tisíc
zákazníků, což představuje 51 % celkového počtu zákazníků xDSL služeb. V dosahu technologie
VDSL je cca 55 % bytových jednotek. I díky navyšujícímu se podílu zákazníků VDSL, důrazu na
kvalitu prodeje a férovému přístupu k zákazníkům se Společnosti podařilo snížit počty odchozích
zákazníků na historické minimum. Taktéž v oblasti pevných linek Společnost dosáhla historicky
nejlepších hodnot v míře odchodovosti zákazníků. Ta byla v prvním pololetí o 14 % nižší než
v předchozích šesti měsících.
Společnost představila také novinky u bezdrátového internetu. Služba Internet Air zajišťuje
připojení s rychlostí až 20 Mbit/s i pro ty domácnosti, kde není dostupný pevný internet od O2.
Od června není služba vázána na konkrétní adresu, zákazníci ji mohou využívat doma, na tuzemské
dovolené nebo na chatě. Dostupná je pro 92 % českých domácností.
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ICT
Společnost O2 CZ pokračuje v rozvoji potenciálu v oblasti IT služeb ve dvou základních větvích –
Professional Services a Managed Services.
V oblasti tzv. Professional Services se soustředí na komplexní zákaznická řešení – projekty na míru
dle specifických potřeb a strategie daného zákazníka a segmentu, ve kterém působí. Společnost O2
CZ potvrzuje svou schopnost uspokojit i nejnáročnější zákazníky, ať již jde o instituce státní správy
nebo komerční společnosti. Pro zákazníka je vždy hledán optimální model s využitím vlastních IT
kompetencí i integrací partnerských řešení. Pokračuje rozvoj kompetence IT / Business consultingu
a systémové integrace.
Díky úzké spolupráci s dceřinou společností O2 IT Services získala Společnost velmi silnou
kompetenci v oblasti provozu IT infrastruktury a jsou posilovány i podpůrné činnosti pro provoz
(Service Desk, Help Desk, Monitoring apod.) Aktuálně je provozováno cca 5 tisíc fyzických
a virtuálních serverů na různých platformách, je poskytována vzdálená i lokální podpora pro
8,5 tisíc uživatelů a 10 tisíc koncových zařízení a nepřetržitá uživatelská podpora (v režimu
24x7x365) pro 30 tisíc požadavků a incidentů měsíčně.
Rozvíjena jsou další, analytiky i zákazníky atraktivně hodnocená témata, jako např. elektronizace
agend státní správy, elektronizace dokumentů a jejich oběhu pro komerční subjekty, včetně
formulářových řešení a workflow, optimalizace infrastruktury, budování a provoz privátních
a hybridních cloudů, řízení IT bezpečnosti a technologická bezpečnost, Smart Cities, telemetrická
řešení nebo eHealth.
V rámci programového období evropských dotací pro roky 2014 až 2020 nabízí O2 CZ
profesionální služby konzultace k čerpání dotací EU – aktivní sledování konkretizace záměrů
v jednotlivých operačních programech, identifikace příležitosti v oblasti informačních
a komunikačních technologií a návrh a vlastní realizace vhodných projektů podporujících vlastní IT
strategii zákazníka, na které by mohly být dotace alokovány. Společnost O2 CZ úspěšně realizovala
řadu projektů z minulého programového období, např. plzeňskou nebo karlovarskou síťovou
infrastrukturu.
V oblasti tzv. Managed Services je hlavní prioritou design, vývoj a zajištění provozu
standardizovaných produktů směřovaných k podstatně širší mase zákazníků – kromě státní správy
a velkých korporací také středním a malým firmám, živnostníkům nebo domácnostem. Společnost
uvedla nový produkt na bázi Microsoft Office 365, pro zvýšení efektivity spolupráce a komunikace
v rámci firmy či organizace. Společnost upravila portfolio služeb pod společný název O2 Cloud,
které bylo doplněno o nové služby na platformě Microsoft Hyper-V (Azure Pack). Byly spuštěny
nové služby Managed Data Storage a Managed Back-up & Restore. Dále společnost O2 CZ
připravuje řešení pro Elektronickou evidenci tržeb (EET).

Skupina O2 Czech Republic
V prvním pololetí 2015 došlo ve skupině O2 Czech Republic k několika změnám.
Skupina O2 Czech Republic se rozšířila o tři dceřiné společnosti: O2 IT Services s.r.o., O2 TV s.r.o.
a Sargantos management a.s.
Společnost Bonerix s.r.o. změnila obchodní firmu na O2 Family, s.r.o.
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O2 Slovakia
I v prvním pololetí roku 2015 vykazovala společnost O2 Slovakia růst ve všech finančních
i provozních ukazatelích.
V rámci své dlouhodobé strategie pokračovala O2 Slovakia v pokrývání sítí 3G a zpřístupnila
rychlá data v dalších lokalitách Slovenska. Nyní tak svou vlastní 3G sítí pokrývá už téměř 70 %
populace. Zákazníci na Slovensku mohou i nadále využívat nejrychlejší síť 4G ve vybraných
lokalitách dvou největších slovenských měst – Bratislavy a Košic. Do konce roku chce O2 Slovakia
pokrýt signálem 4G třináct největších slovenských měst.
V březnu představila O2 Slovakia nabídku sdílení neomezeného volání pro platinovou
a diamantovou variantu O2 Paušál. Zákazníci těchto paušálů mohou svým čtyřem známým darovat
neomezené volání, aniž by měli jeden fakturační profil. Jednoduše si mohou vybrat kohokoli, kdo
využívá jeden z tarifů O2 Paušál. Aktivace této služby je bezplatná.
V červnu O2 Slovakia představila volání z celé EU za ceny jako doma pro všechny své zákazníky.
Volání za domácí ceny platí od června do konce srpna a zákazníci výhodu získávají automaticky
bez navýšení ceny.
Podle výsledku společného průzkumu O2 Slovakia a nezávislé agentury Ipsos Tambor dosáhl
operátor O2 na Slovensku opět nejvyšší úrovně spokojenosti zákazníků mezi všemi slovenskými
operátory. Prvenství v zákaznické zkušenosti obhájila O2 Slovakia i letos, kdy v lednu čtenáři
odborného magazínu Techbox zvolili O2 v nezávislé anketě již pošesté jako nejlepšího mobilního
operátora v kategorii Techbox operátor roku 2014.
Ve statutárním a kontrolním orgánu O2 Slovakia došlo k následujícím změnám: k 1. červnu 2015
se vzdali svých funkcí jednatelé Radek Štěrba a Martin Vlček a člen dozorčí rady Jan Tomaník;
k 1. červnu 2015 byl jednatelem jmenován Peter Gažík a členem dozorčí rady Radek Štěrba.

Komentované finanční a provozní výsledky skupiny O2 Czech Republic
Konsolidované finanční výsledky
Celkové konsolidované provozní výnosy dosáhly v prvním pololetí 2015 výše 18 393 mil. Kč,
meziročně o 0,3 % méně. Ve druhém čtvrtletí poklesly provozní výnosy o 0,3 % na 9 241 mil. Kč.
Za tímto výsledkem stál lepšící se trend v zákaznické spotřebě díky zaměření Společnosti
na hodnotu zákazníků a také růst mobilních datových výnosů, silné prodeje mobilních zařízení
a pokračující nárůst výnosů na Slovensku.
	
  
Provozní výnosy v segmentu pevných linek v České republice poklesly v prvním pololetí 2015
meziročně o 8 % na 5 739 mil. Kč, zejména kvůli pokračujícímu poklesu výnosů z hlasových
služeb, zatímco výnosy z O2 TV zůstávají hlavní růstovou oblastí ve fixním segmentu.
Provozní výnosy mobilního segmentu v České republice zaznamenaly v prvním pololetí 2015
meziroční nárůst o 1,1 % na 9 505 mil. Kč. Tento vývoj byl ovlivněn zejména pokračujícími
konkurenčními tlaky s negativním dopadem na výnosy z tradičních hlasových služeb a SMS, který
byl více než kompenzován nárůstem výnosů z datových služeb a prodeje zařízení.
Výnosy O2 Slovakia dosáhly v prvním pololetí 2015 výše 117,3 mil. EUR, což představuje
meziroční nárůst o 14,1 %. Výnosy denominované v Kč vzrostly meziročně o 14,3 %
na 3 226 mil. Kč.
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Skupina pokračovala ve svém úsilí zefektivnit vynakládání provozních nákladů v komerčních
i nekomerčních oblastech svého podnikání. Celkové konsolidované provozní náklady1 tak v prvním
pololetí 2015 poklesly meziročně o 8 % na 13 781 mil. Kč. Z toho provozní náklady poklesly
v prvním pololetí 2015 meziročně o 23,4 % díky zjednodušení provozního modelu a přejednání
smluv s dodavateli. Osobní náklady poklesly meziročně o 10,6 % díky pokračující realizaci
restrukturalizačního programu zaměřeného na vytvoření jednodušší a efektivnější organizační
struktury. Na konci června 2015 dosáhl počet zaměstnanců2 Skupiny výše 3 461. Náklady na prodej
vzrostly meziročně o 2,4 % kvůli vyšším nákladům na prodej mobilního zařízení v souladu
s rostoucími výnosy.
Provozní zisk před odpisy, amortizací a daněmi EBITDA vzrostl v prvním pololetí 2015 meziročně
o 32,4 % na 4 825 mil. Kč. Za tímto výsledkem stojí stabilní výnosy, pokračující aktivity zaměřené
na efektivní vynakládání provozních nákladů, rostoucí ziskovost na Slovensku a nižší srovnávací
základně v 1. čtvrtletí 2014. EBITDA marže dosáhla solidní výše 26,2 % v prvním pololetí 2015,
meziročně o 6,5 procentních bodů více.
Odpisy hmotných a nehmotných aktiv se meziročně zvýšily o 6,9 % na 1 775 mil. Kč.
Konsolidovaný čistý zisk z pokračujících činností se tak v prvním pololetí 2015 meziročně zvýšil
o 54,1 % na 2 325 mil. Kč, zejména díky rostoucímu provoznímu zisku EBITDA, který více než
kompenzoval vyšší odpisy a amortizaci, vyšší čisté finanční náklady a vyšší daň z příjmu.
	
  	
  
Konsolidované investice dosáhly v prvním pololetí 2015 výše 1 025 mil. Kč. Na plně srovnatelné
bázi3 se konsolidované investice zvýšily meziročně o 37,1 %. Investice směřovaly zejména do
modernizace a konsolidace IT a systémů s cílem zjednodušit procesy a systémy. Společnost rovněž
investovala do obnovy systémů řízení, dohledu a správy sítě a do modernizace billingových
systémů.
Celková výše konsolidovaných finančních závazků (dlouhodobé a krátkodobé) dosáhla ke konci
června 2015 výše 7,6 mld. Kč. Objem hotovosti a peněžních ekvivalentů dosáhl k tomuto datu
výše 3 596 mil. Kč.
Výsledky mobilního segmentu v České republice
Společnost se nadále zaměřuje na nabídku hodnotných služeb prostřednictvím neomezených tarifů
s cílem udržet vysokou kvalitu a loajalitu svých zákazníků. V segmentu firemních zákazníků
se Společnost nadále zaměřuje na udržení své vedoucí pozice prostřednictvím nabídky služeb
a produktů, které odrážejí požadavky firemních zákazníků se závazkem být lídrem v inovacích
na českém mobilním trhu.
Poptávka po mobilním internetu nadále rostla především díky nabídce tarifů s navýšeným
množstvím dat. Celkový mobilní datový provoz vzrostl za prvních šest měsíců 2015 meziročně
o 40 %. K nárůstu pomohla rovněž podpora prodeje chytrých telefonů prostřednictvím splátkového
modelu a záruce nejlepší ceny na trhu u nejoblíbenějších telefonů. Výsledkem byl 6,6% meziroční
nárůst ve výnosech z mobilních datových služeb4 v prvním pololetí 2015. Počet zákazníků
používajících internet v mobilu na konci června 2015 meziročně vzrostl o 14,0 % na 1,5 milionu.
Nadále rostla penetrace5 chytrých telefonů, která na konci června 2015 dosáhla 43,7 % (meziroční
nárůst o 5 procentních bodů). V prvním pololetí 2015 představovaly prodeje chytrých telefonů 78 %
všech prodaných telefonů, z čehož 94 % tvořily chytré telefony využívající technologii LTE.
1

Náklady na prodej a provozní náklady, včetně mimořádných nákladů a nákladů na restrukturalizaci
Bez zahrnutí počtu zaměstnanců dceřiné společnosti O2 Family
3
Bez zahrnutí akvizičních nákladů na nákup licencí k LTE kmitočtům v České republice a na Slovensku v 1. Q 2014	
  
4
Bez zahrnutí výnosů z SMS a MMS
5
Podíl chytrých telefonů na celkovém počtu telefonů
2
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Na konci června 2015 tak telefony využívající technologii LTE představovaly 27 % všech chytrých
telefonů v síti O2. Počet LTE zákazníků6 dosáhl k 30. červnu 2015 výše 272 tisíc.
Celkový počet mobilních zákazníků dosáhl ke konci června 2015 výše 4 945 tisíc. Počet zákazníků
smluvních služeb se meziročně nezměnil a dosáhl 3 252 tisíc. Počet zákazníků předplacených
služeb dosáhl na konci června 2015 výše 1 693 tisíc. Podíl zákazníků smluvních služeb na celkové
bázi tak na konci prvním pololetí 2015 dosáhl 65,8 %, což představuje meziroční nárůst
o 1,5 procentního bodu.
Celková průměrná měsíční míra odchodu zákazníků (churn) dosáhla v prvním pololetí 2015
výše 2,0 %, meziročně o 0,2 procentního bodu méně. U zákazníků smluvních služeb došlo
k meziročnímu poklesu o 0,1 procentního bodu na 1,1 %. U zákazníků předplacených služeb
dosáhla průměrná měsíční míra odchodu 3,7 %.
Celkový mobilní hlasový provoz7 generovaný zákazníky O2 CZ vzrostl v prvním pololetí 2015
meziročně o 1,1 % na 5 806 milionů minut díky nabídce neomezených tarifů, kde všechny tarify
nabízejí neomezené volání v rámci sítě O2 a v některých případech také do všech sítí v České
republice.
Celkový průměrný měsíční výnos na zákazníka (ARPU) dosáhl v prvním pololetí 2015
výše 284 Kč, meziročně o 0,3 % méně, zejména z důvodu tržních tlaků na snížení ceny
za poskytované služby, které nebyly plně kompenzovány rostoucí kvalitou zákaznické báze.
Meziroční pokles ARPU zákazníků smluvních služeb se v prvním pololetí 2015 zpomalil
na - 1,8 % a dosáhl 372 Kč, zatímco u zákazníků předplacených služeb to bylo meziročně
stejně na úrovni 117 Kč.
Celkové provozní výnosy mobilního segmentu v České republice dosáhly v prvním pololetí 2015
výše 9 505 mil. Kč, meziročně o 1,1 % více. Hrubé výnosy ze služeb poklesly meziročně o 1,4 %
na 8 612 mil. Kč. Za tímto poklesem stály zejména konkurenční tlaky v segmentu firemních
zákazníků, které se projevily nižšími výnosy z hlasových, SMS a MMS služeb, zatímco výnosy
z datových služeb a prodeje zařízení zůstaly hlavním růstovým faktorem. Výnosy z odchozích
hlasových služeb poklesly meziročně o 5,9 % na 4 703 mil. Kč, zatímco výnosy z SMS a MMS
se meziročně snížily o 9,2 % kvůli nižší efektivní jednotkové ceně a nižšímu počtu odeslaných SMS.
Výnosy z propojení se meziročně zvýšily o 9,7 % na 1 107 mil. Kč, především díky vyššímu
příchozímu hlasovému a SMS provozu. Výnosy z prodeje zařízení se meziročně zvýšily o 46,7 % díky
vyšším prodejům v souladu se strategií stát se jedním z vedoucích prodejců mobilních zařízení na trhu.
Výsledky fixního segmentu v České republice
Na vysoce konkurenčním a celkově klesajícím trhu zaznamenala Společnost ve všech klíčových
oblastech solidní provozní a finanční výsledky. Za tímto vývojem stál pokračující růst zákazníků
xDSL a O2 TV. Přechod stávajících zákazníků ADSL na technologii VDSL a O2 TV s novými
funkcemi, jakými jsou možnost sledování přenosu na více zařízeních (O2 TV Go Multiscreen)
včetně zhlédnutí všech programů až o 30 hodin zpětně, přispěly ke zpomalení poklesu průměrného
výnosu na jednoho zákazníka služeb vysokorychlostního internetu a stabilizaci míry jejich odchodu
na nízké úrovni.
Celkový počet pevných hlasových linek klesl na konci června 2015 meziročně o 9,7 % na 883 tisíc.
Tempo poklesu se však v průběhu prvního pololetí 2015 zpomalilo na 44 tisíc oproti 74 tisícům
ve stejném období 2014.
6
7

Zákazník s LTE telefonem a LTE SIM
Odchozí a příchozí, včetně zahraničního roamingového provozu, ale bez příchozího roamingového provozu

Pololetní zpráva 2015, O2 Czech Republic a.s.

11 20

Počet zákazníků xDSL8 dosáhl ke konci června 2015 výše 799 tisíc, což představuje meziroční
nárůst o 1,1 % a čistý přírůstek 5 tisíc v prvním pololetí 2015. Podíl zákazníků vysokorychlostních
VDSL služeb vzrostl na 51 %. Technologii VDSL využívá již 404 tisíc zákazníků (meziročně
o 12,4 % více). Počet zákazníků služby O2 TV dosáhl ke konci června 2015 výše 188 tisíc,
meziročně o 9,7 % více, díky popularitě nových funkcí včetně O2TV Go. Aplikace O2TV Go, která
umožňuje sledovat televizní kanály také na přenosných zařízeních, eviduje na 350 tisíc stažení.
Celkové provozní výnosy ve fixním segmentu poklesly v prvním pololetí 2015 meziročně o 8,0 %
na 5 739 mil. Kč. Výnosy z hlasových služeb udržely trend a poklesly meziročně o 15,4 %
na 1 496 mil. Kč v souladu s poklesem v předchozích obdobích, kvůli pokračujícímu poklesu počtu
pevných hlasových linek. Výnosy z internetu a služeb založených na vysokorychlostním internetu
(včetně O2 TV) poklesly ve stejném období o 3,8 % na 2 465 mil. Kč. Za poklesem stojí tlak na
průměrný výnos na zákazníka, který nebyl plně kompenzován meziročním nárůstem počtu
zákazníků xDSL a O2 TV. Samotné výnosy z O2 TV vzrostly meziročně o 16,7 %. Výnosy z ICT
služeb poklesly o 2,3 % na 858 mil. Kč a výnosy z datových služeb o 8,0 % na 577 mil. Kč.
Výsledky na Slovensku
O2 Slovakia nadále zůstává jednou z klíčových růstových oblastí Skupiny, která v prvním pololetí
2015 tvořila více než 17 % konsolidovaných výnosů a 23 % provozního zisku EBITDA.
Společnosti se podařilo udržet solidní komerční a finanční výsledky navzdory silné konkurenci na
slovenském trhu. Ke konci června 2015 dosáhl celkový počet zákazníků na Slovensku 1 711 tisíc,
což představuje 6,4% meziroční nárůst. V průběhu prvního pololetí 2015 počet zákazníků vzrostl
o 27 tisíc, za čímž stojí plně nárůst zákazníků smluvních služeb. Počet smluvních zákazníků se
meziročně zvýšil o 8,6 % na 884 tisíc, zatímco počet zákazníků předplacených služeb vzrostl
o 5,0 % na 826 tisíc. Podíl smluvních zákazníků na celkovém počtu zákazníků na konci června
2015 dosáhl 51,7 % (meziročně o 0,7 procentního bodu více). O2 Slovakia zaznamenala rostoucí
zájem o své portfolio chytrých telefonů. To se projevilo nárůstem penetrace chytrých telefonů, která
na konci června 2015 dosáhla výše 46,9 %, meziročně o 7,4 procentních bodů více.
Pokud jde o finanční výsledky, celkové provozní výnosy společnosti O2 Slovakia dosáhly v prvním
pololetí 2015 úrovně 117,3 mil. EUR, meziročně o 14,1 % více (+14,3 % na 3 226 mil. Kč).
Za tímto nárůstem stojí růst počtu zákazníků, rostoucí podíl zákazníků smluvních služeb na
celkovém počtu zákazníků, vylepšené portfolio nabízených mobilních telefonů a datové výnosy.
Provozní zisk EBITDA vzrostl v prvním pololetí 2015 meziročně o 20,2 % na 40,8 mil. EUR
(+20,5 % na 1 123 mil. Kč), což představuje rostoucí EBITDA marži ve výši 34,8 % v prvním
pololetí 2015 (meziročně o 1,8 procentního bodu více). Průměrný měsíční výnos na zákazníka
(ARPU) dosáhl v prvním pololetí 2015 výše 9,3 EUR. ARPU zákazníků smluvních služeb dosáhl
výše 12,7 EUR, zatímco ARPU zákazníků předplacených služeb byl 5,7 EUR.
Výhled na druhé pololetí roku 2015
Ve druhém pololetí Společnost očekává pokračující nárůst výnosů na Slovensku, stabilizaci výnosů
v mobilním segmentu zejména díky vyšším výnosům z datových služeb a prodeje zařízení. Tyto
faktory by měly kompenzovat nižší výnosy v segmentu pevných linek, kde však Společnost
očekává zpomalení meziročního poklesu. Společnost bude pokračovat ve zjednodušování svého
provozního a komerčního modelu s cílem zefektivnit vynakládání nákladů a udržet vysokou
provozní ziskovost. Investice budou ve druhém pololetí směřovat zejména do obnovy IT,
zefektivnění systémů a do modernizace billingových systémů.

8
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Události ve správě
společnosti

3. Události ve správě Společnosti
Změny ve správě a řízení Společnosti za první pololetí souvisely především s rozdělením
Společnosti. Valná hromada snížila počet členů představenstva z pěti na tři a došlo k personálním
změnám v představenstvu a dozorčí radě.
Rozdělení se do organizační struktury Společnosti promítlo tak, že divize Infrastruktura
a velkoprodej byla odštěpena se vznikem nástupnické společnosti CETIN (podrobně viz kapitola
Rozdělení Společnosti).
Valná hromada 28. dubna 2015
•

Schválila řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2014
sestavenou podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. K oběma účetním závěrkám
vydal auditor KPMG Česká republika Audit, s.r.o. výrok bez výhrad.

•

Schválila rozdělení nekonsolidovaného zisku Společnosti za rok 2014 a části
nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let ve výši 4 103 mil. Kč na výplatu
dividend. Na každou akcii v nominální hodnotě 87 Kč byla vyplacena dividenda ve výši 13 Kč
před zdaněním, resp. 130 Kč na akcii v nominální hodnotě 870 Kč. Rozhodným dnem pro
výplatu dividendy byl 28. duben 2015. Dividenda byla splatná 28. května 2015.

•

Schválila rozdělení společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové
společnosti CETIN. V rámci rozdělení schválila rovněž konečnou účetní závěrku a zahajovací
rozvahu společnosti O2 CZ a zahajovací rozvahu společnosti CETIN. V souvislosti
s rozdělením byl snížen základní kapitál O2 CZ na 3 102 mil. Kč, a to snížením jmenovité
hodnoty každé akcie z 87 Kč na 10 Kč, resp. z 870 Kč na 100 Kč, a zrušením vlastních akcií.

•

Schválila změnu stanov spočívající ve snížení počtu členů představenstva z pěti na tři.

•

Určila auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. k provedení povinného
auditu Společnosti pro rok 2015.

•

Zvolila Aleše Minxe a Ctirada Lolka za členy dozorčí rady a schválila jim smlouvy o výkonu
funkce.

Přehled výsledků valné hromady je publikován na webových stránkách Společnosti
(http://www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady).
Představenstvo
Představenstvo se během první poloviny roku sešlo na 27 zasedáních.
K 31. květnu 2015 rezignovali na své členství v představenstvu Martin Vlček, Petr Slováček
a Michal Frankl.
S účinností od 1. června 2015 byl členem představenstva zvolen Jiří Hrabovský.
Dozorčí rada
Dozorčí rada se během první poloviny roku sešla čtyřikrát.
K 31. květnu 2015 rezignovali na své členství v dozorčí radě Ladislav Bartoníček a Vladimír
Mlynář.
S účinností od 1. června 2015 byli členy dozorčí rady zvoleni Aleš Minx a Ctirad Lolek.
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Finanční část

4. Finanční část

O2 Czech Republic a.s.
MEZITÍMNÍ ZKRÁCENÁ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
ZA POLOLETÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNA 2015
SESTAVENÁ V SOULADU
S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
Skupina O2 Czech Republic („Skupina“) se skládá z O2 Czech Republic a.s. („Společnost“)
a dceřiných společností: O2 Slovakia, s.r.o., O2 Family, s.r.o. (dříve Bonerix s.r.o.),
Internethome, s.r.o., O2 TV s.r.o., O2 IT Services s.r.o. a Sargantos management a.s.
Skupina dále provozuje společný podnik Tesco Mobile ČR s.r.o., se společností Tesco
Stores ČR a.s. a organizační složku na území Slovenské republiky O2 Business Services
Slovakia, organizačná zložka O2 Czech Republic a.s.
O2 Czech Republic je akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem v České
republice. Registrované sídlo Společnosti je na adrese Za Brumlovkou 266/2, Praha 4,
140 22, Česká republika.
Majoritním akcionářem Společnosti je společnosti PPF Arena 2 B.V. („PPF“).
Mezitímní konsolidovaná účetní závěrka není auditovaná.
Hlavní události prvního pololetí 2015
Rozdělení Společnosti
Dne 1. června 2015 došlo k rozdělení Společnosti formou odštěpení se vznikem nové
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („CETIN“), kterým byla odštěpena
divize Infrastruktura a velkoprodej. V souladu s legislativou České republiky, tj. se
Zákonem o přeměnách, je Rozhodným dnem rozdělení 1. leden 2015. Z pohledu
Mezinárodních standardů účetního výkaznictví je datem, kdy došlo ke změně kontroly nad
odštěpovanou části ze strany Společnosti, 1. červen 2015.
V konsolidované účetní závěrce za pololetí končící 30. června 2015 jsou finanční ukazatele
odštěpované části Společnosti vykázány, v souladu s Mezinárodním účetním standardem
IFRS 5, jako Ukončené činnosti ke dni 31. května 2015. Podrobnosti jsou uvedeny
v Poznámce č. 2.
Změny v dceřiných společnostech a účastech
Během pololetí končící 30. června 2015 Skupina založila nové dceřiné společnosti O2 TV
s.r.o., a Sargantos management a.s.
Společnost také zřídila organizační složku na Slovensku na podporu prodeje fixních
telekomunikačních služeb na území Slovenska. Organizační složka není právnickou osobou
a nese název O2 Business Services Slovakia, organizačná zložka O2 Czech Republic a.s.
Dále Společnost k 29. květnu 2015 koupila 100% podíl ve společnosti O2 IT Services s.r.o.
od společnosti PPF, a.s. V souladu s účetní politikou Společnosti jsou aktiva a pasiva nabyté
společnosti vykázány v účetní závěrce Společnosti v jejich účetní hodnotě. Rozdíl mezi
pořizovací cenou a účetní hodnotou při akvizici je zobrazen přímo ve vlastním kapitálu.
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Změna názvu dceřiné společnosti
Dceřiná společnost Bonerix s.r.o. změnila svůj název na O2 Family, s.r.o., s účinností od
1. června 2015. Podnikatelské aktivity zůstávají stejné.
Restrukturalizace
V průběhu prvního pololetí roku 2015 pokračovala Skupina ve svém úsilí efektivně
vynakládat provozní náklady ve všech oblastech svého podnikání prostřednictvím další
organizační transformace. Proto uskutečnila další fázi restrukturalizačního programu, který
byl zaměřen na vytvoření efektivnější organizační struktury, snížení počtu a zjednodušení
používaných aplikací a systémů a optimalizaci procesů.
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MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU
Sestavený za pololetí k 30. červnu 2015
V milionech Kč

Poznámka

Výnosy
Ostatní výnosy z netelekomunikačních služeb a
aktivace dlouhodobých aktiv
Náklady

Za pololetí končící
30. června 2015

Přepočteno*
za pololetí končící
30. června 2014

18 393
213

18 438
165

-13 781

-14 964

4 825

3 639

-1 775
-2

-1 660
-1

3 048

1 978

7
-108
-4

0
-43
3

1

2 943

1 938

1, 3

-618

-433

Zisk z pokračujících činností

1

2 325

1 505

Zisk z ukončených činností po zdanění

2

1 722

271

4 047

1 776

-68
-68

3
3

Celkový úplný výsledek očištěný o daň

3 979

1 779

Zisk připadající:
Akcionářům Společnosti
Akcionářům CETIN (z ukončených činností)

2 325
1 722

1 776
0

Celkový úplný výsledek připadající:
Akcionářům Společnosti
Akcionářům CETIN (z ukončených činností)

2 257
1 722

1 779
0

8

6

Provozní zisk před odpisy (EBITDA)

1

Odpisy hmotných a nehmotných aktiv
Snížení hodnoty aktiv
Provozní zisk

1

Finanční výnosy
Finanční náklady
Podíl na zisku/ztrátě společného podniku
Zisk před zdaněním
Daň z příjmů

Zisk
Ostatní úplný výsledek
Položky, které se následně mohou
reklasifikovat do hospodářského výsledku
Kurzové rozdíly
Ostatní úplný výsledek očištěný o daň

Zisk na akcii z pokračujících činností (Kč) –
základní**

4

* Částky uvedené ve srovnatelném období za pololetí končící 30. června 2014 neodpovídají zveřejněné
mezitímní konsolidované účetní závěrce k 30. červnu 2014. Důvodem je rozdělení Společnosti odštěpením
k 1. lednu 2015, kdy bylo ve srovnatelném období provedeno rozdělení na pokračující a ukončené činnosti.
Další informace v Poznámce č. 2
** Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost nevydala žádné konvertibilní nástroje, nedochází ke zředění zisku.
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MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ZMĚNĚ VLASTNÍHO KAPITÁLU
Sestavený za pololetí k 30. červnu 2015
V milionech Kč

Pozn. Základní
kapitál

K 1. lednu 2014

Emisní Vlastní Oceňovací
ážio
akcie
rozdíly z
přecenění

Fond
na úhrady
vázané
na akcie

Fondy Nerozdělený
zisk/ztráta

Celkem

27 461

19 349

-1 596

256

38

6 542

3 699

55 749

0

0

0

3

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

1 776

1 776

Úplný výsledek

0

0

0

3

0

0

1 776

1 779

Kapitálové příspěvky a
ostatní převody

0

0

0

0

-38

45

-55

-48

0

0

0

0

0

0

-5 682

-5 682

27 461

19 349

-1 596

259

0

6 587

-262

51 798

Kurzové rozdíly vzniklé
v daném období
Čistý zisk

Distribuce odsouhlasené
v roce 2014
K 30. červnu 2014

1

4
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V milionech Kč

Pozn. Základní
kapitál

Emisní Vlastní
ážio

akcie

Oceňovací
rozdíly z
přecenění

K 1. lednu 2015

Fond
na úhrady
vázané

7

Fondy Nerozdělený

Celkem

zisk/ztráta

na akcie

27 461

19 349

-1 596

296

0

6 587

2 056

54 153

0

0

0

-68

0

0

0

-68

0

0

0

0

0

0

2 325

2 325

Zisk připadající na
akcionáře CETIN (z
ukončených činností)
Úplný výsledek

0

0

0

0

0

0

1 722

1 722

0

0

0

-68

0

0

4 047

3 979

Kapitálové příspěvky a
ostatní převody

0

0

0

0

0

45

-45

0

0

0

0

0

0

0

-4 103

-4 103

0

0

0

0

0

0

71

71

-472

-1 124

1 596

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-79

0

-79

-23 887

-6 331

0

0

0

-6 322

-1 722

-38 262

3 102

11 894

0

228

0

231

304

15 759

Kurzové rozdíly vzniklé
v daném období
Čistý zisk

Distribuce odsouhlasené
v roce 2015

1

4

Operace s vlastními
akciemi
Zrušení vlastních akcií
Akvizice O2 IT
Services, s.r.o.

13

Distribuce zisku
CETIN akcionářům a
ostatní distribuce
související s projektem
rozdělení
K 30. červnu 2015

2
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MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ
Sestavený za pololetí končící 30. června 2015

Pololetí končící
30. června 2015

Pololetí končící
30. června 2014

Zisk po zdanění
Úpravy o:
Daňový náklad
Podíl na zisku/ztrátě společného podniku
Přijaté dividendy
Odpisy budov a zařízení
Odpisy nehmotných aktiv
Snížení hodnoty aktiv
Zisky z prodeje pozemků, budov a zařízení
Čisté úroky a další výnosy/náklady
Kurzové zisky/ztráty (netto)
Změna reálné hodnoty
Změna stavu rezerv a opravných položek
Jiné nepeněžní operace
Peněžní toky z provozní činnosti před změnou provozního
kapitálu
Změna provozního kapitálu:
Zvýšení/snížení pohledávek z obchodního styku a ostatních
pohledávek
Snížení/zvýšení stavu zásob
Zvýšení/snížení závazků vůči věřitelům a ost. závazků
Peněžní toky z provozní činnosti

4 047

1 776

1 072
4
-4
1 521
1 299
2
-14
42
-1
0
217
67
8 252

486
-3
-5
4 231
1 045
4
-10
41
6
-1
282
-63
7 789

-657

-217

-80
602
8 117

58
-783
6 847

Zaplacené úroky
Přijaté úroky
Zaplacená daň z příjmů
Čisté peněžní toky z provozní činnosti

-45
4
-831
7 245

-32
0
-735
6 080

Peněžní toky z investiční činnosti
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Pořízení finančních investic
Dividenda přijatá
Poskytnuté půjčky
Splacené půjčky
Čisté peněžní toky z investiční činnosti

-978
-599
1
-65
4
0
0
-1 637

-1 298
-5 240
18
0
5
0
18
-6 497

Peněžní toky z finanční činnosti
Čerpání / splátky úvěrů
Peněžní úhrady vlastníkům za nabývání vlastních akcií
Snížení vlastního kapitálu
Dividenda vyplacená
Distribuce peněžních prostředků společnosti CETIN
Čisté peněžní toky z finanční činnosti

630
0
0
-3 927
-1 970
-5 267

0
0
0
0
0
0

341

-417

V milionech Kč

Pozn.

2

Čisté zvýšení /snížení stavu peněz a peněžních ekvivalentů
Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku období
Vliv pohybu měnových kurzů na stav peněz a peněžních
ekvivalentů

7

3 256
-1

3 890
5

Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období

7

3 596

3 478
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A Princip vykazování srovnatelného období
Pokud není specificky uvedeno jinak, jsou hodnoty srovnatelného období u stavových
ukazatelů (rozvaha a výkaz o změně vlastního kapitálu) k 31. prosinci 2014 vykázány včetně
ukončené činnosti a u tokových ukazatelů (výkaz o úplném výsledku a výkaz peněžních toků)
za období končící 30. červnem 2014 vykázány jen za pokračující činnosti.
B Základní zásady
Základní účetní postupy použité při přípravě konsolidované účetní závěrky jsou popsány níže.
Tyto účetní postupy byly aplikovány na všechna vykazovaná období, pokud není uvedeno
jinak.
Mezitímní zkrácená konsolidovaná účetní závěrka byla zpracována v souladu s Mezinárodním
účetním standardem IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví.
Mezitímní zkrácená konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje veškeré informace požadované
při roční účetní závěrce a měla by být používána současně s roční konsolidovanou účetní
závěrkou Skupiny k 31. prosinci 2014.
Částky uvedené v této konsolidované účetní závěrce jsou vykázány v milionech korun
českých (mil. Kč), pokud není uvedeno jinak.
C

Významné účetní postupy

Účetní postupy použité při přípravě mezitímní zkrácené konsolidované účetní závěrky jsou
shodné se všemi postupy použitými pro roční účetní závěrku za rok končící 31. prosince
2014.
D Změny v účetní politice
V obdobích končících 30. června 2015 a 30. června 2014 nebyly aplikovány žádné významné
změny v účetních politikách.
E Sezónnost
V segmentu pevných linek i mobilním telekomunikačním segmentu nejsou žádné sezónní
výkyvy. Telekomunikační podnikání Skupiny není považováno za sezónní.
F Ukončené činnosti
Jak je uvedeno výše v části Všeobecné informace, došlo v souladu s národní legislativou
k rozdělení Společnosti na dvě samostatné účetní jednotky s účinností od 1. ledna 2015.
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Z pohledu Mezinárodních standardů účetního výkaznictví je datem, kdy došlo ke změně
kontroly nad odštěpovanou částí ze strany Společnosti, 1. červen 2015. Z pohledu IFRS 5 jsou
tedy finanční ukazatele za období leden až květen 2015, respektive k 31. květnu 2015, za
odštěpovanou společnost CETIN klasifikovány v konsolidované účetní závěrce za pololetí
končící 30. června 2015 jako Ukončená činnost.
Nové obchodní vztahy mezi O2 a CETIN
V souvislosti s rozdělením vznikly Skupině od 1. ledna 2015 nové obchodní vztahy se
společností CETIN z titulu nákupu fixních a mobilních telekomunikačních služeb a ostatních
služeb. Tyto služby jsou poskytovány na základě uzavřených velkoobchodních smluv a
představují pro Společnost významnou položku nákladů na propojení. Dále také v Poznámce
č. 2.
G Transakce pod společnou kontrolou
Aktiva a pasiva nabyté společnosti jsou vykázána v účetní závěrce Společnosti v jejich účetní
hodnotě. Rozdíl mezi pořizovací cenou a účetní hodnotou při akvizici dceřiného podniku od
společnosti pod společnou kontrolou je zobrazen přímo ve vlastním kapitálu.
H Doba použitelnosti hmotného a nehmotného majetku
Společnost pravidelně reviduje zůstatkové hodnoty a životnosti aktiv ke každému
rozvahovému dni. V souvislosti s prodejem Skupiny společnosti PPF v roce 2014 bylo
v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví v rámci transakce provedeno
posouzení reálných hodnot a životností aktiv Společnosti nezávislým znalcem. Posudek byl
dokončen v roce 2015. S přihlédnutím k tomuto posudku se Společnost rozhodla reflektovat
změny životnosti svých aktiv k 1. lednu 2015 (změna odhadu). Výše uvedené platí pro aktiva
související jak s pokračujícími tak s ukončenými činnostmi.
Předpokládané doby životnosti použité v této účetní závěrce jsou následující:
Budovy ve vlastnictví Společnosti
Kabelová vedení a jiná související zařízení
Ústředny a související zařízení
Ostatní dlouhodobý majetek
Software a ocenitelná práva

Počet let
max. 40
10–25
max. 25
max. 20
3–8

Prodloužení o
max. o 16 let
max. o 16 let
max. o 1 rok
max. o 6 let
max. o 4 roky

Efekt změny prodloužení dob životnosti majetku na vykázanou položku odpisy hmotného a
nehmotného majetku v konsolidované účetní závěrce za pololetí končící 30. června 2015
odpovídá částce 138 mil. Kč pro pokračující činnosti za období leden až červen 2015 a částce
ve výši 1 962 mil. Kč pro ukončené činnosti za období leden až květen 2015.
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13

Informace o segmentech

Skupina vykazuje následující provozní segmenty:
Česká republika:
fixní segment – telefonní a datové služby využívající pevné telefonní sítě a WiFi
infrastrukturu, ICT služby poskytované Společností a ostatními konsolidovanými
podniky ve Skupině bez společnosti O2 Family, s.r.o.
mobilní segment – mobilní telefonní a datové služby poskytované Společností a
společností O2 Family, s.r.o.
Ukončené činnosti – samostatně vykázaný segment související s odštěpenou společností
CETIN, jejímž podnikáním je poskytování velkoobchodních telekomunikačních služeb
na vlastní pevné síti a mobilní infrastruktuře společnosti CETIN a dále velkoobchodní
služby poskytované společnostmi CZECH TELECOM Germany GmbH a CZECH
TELECOM Austria GmbH
Slovenská republika – mobilní telefonní a datové služby poskytované společností O2
Slovakia, s.r.o.
Výsledky všech segmentů jsou pravidelně řízeny a ověřovány vedoucí osobou účetní jednotky
s pravomocí rozhodovat o prostředcích, jež mají být segmentu přiděleny a posuzovat jeho
výkonnost.
V roce 2015 přistoupila Skupina v souvislosti s rozdělením Společnosti (jak je popsáno výše
v části Všeobecné informace) k následujícím změnám ve sledování segmentových informací:
a) původní fixní a mobilní segmenty Společnosti jsou nadále sledovány jen do úrovně
hrubé marže, přičemž od úrovně provozních nákladů jsou tyto ukazatele předkládány,
řízeny a ověřovány na úrovni celé Společnosti. Tato skutečnost je reflektována
v segmentovém výkaze níže, kdy jsou nepřímé náklady agregovány a vykázány za
celou Společnost;
b) z důvodu změny struktury organizace související s rozdělením Společnosti je nově
vykázán samostatný segment týkající se odštěpené části Společnosti jako Ukončená
činnost. Příslušné údaje za předchozí období byly přepočítány.
Ceny mezi segmenty v letech 2015 a 2014 byly stanoveny na stejném základě jako sazby u
ostatních mobilních operátorů a shodují se se sazbami uplatněnými pro stanovení cen pro
ostatní mobilní operátory.
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Pololetí končící
30. června 2015

V milionech Kč
Výnosy
Přímé náklady na prodej
Hrubá marže
Ostatní výnosy
z netelekomunikačních
služeb a aktivace
dlouhodobých aktiv
Ostatní náklady kromě
Přímých nákladů na
prodej
Provozní zisk před
odpisy (EBITDA)

Česká republika

Fixní

Mobilní

5 738
-3 515
2 223

9 613
-4 754
4 859

198

Slovenská
republika

Eliminace
ČR vs SR

Ukončené
činnosti

14

Eliminace
Pokračující
vs
Ukončené
činnosti*

Skupina

-3 529
3 751

Výnosy
Ostatní výnosy
z netelekomunikačních
služeb a aktivace
dlouhodobých aktiv
Celkové konsolidované
výnosy

15 351
198

3 226
15

-184
0

7 960
193

-4 558
0

21 795
406

15 549

3 241

-180

8 153

-4 558

22 201

Celkové konsolidované
náklady

-11 798

-2 167

180

-4 930

4 558

-14 153

Provozní zisk před
odpisy (EBITDA)

3 751

1 074

0

3 223

0

8 048

Odpisy hmotného a
nehmotného majetku
Ztráta ze snížení
hodnoty aktiv

-1 446

-329

0

-1 045

0

-2 820

-2

0

0

0

0

-2

2 303

745

0

2 178

0

5 226

Provozní zisk
Finanční ztráta (netto)
Podíl na ztrátě
společného podniku
Zisk před zdaněním
Daň z příjmů
Zisk

-95
-4

-6
0

0
0

-2
0

0
0

-103
-4

2 204
-431
1 773

739
-187
552

0
0
0

2 176
-454
1 722

0
0
0

5 119
-1 072
4 047

Aktiva (bez goodwillu)
Goodwill
Aktiva celkem

21 922
4 443
26 365

5 048
0
5 048

0
0
0

0
0
0

0
0
0

26 970
4 443
31 413

Závazky vůči věřitelům
Ostatní závazky
Závazky celkem

-6 040
-8 037
-14 077

-1 404
-173
-1 577

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-7 444
-8 210
-15 654
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Přírůstky dl. majetku
835
193
0
807
0
1 835
* sloupec Eliminace Pokračující vs Ukončené činnosti představuje hodnotu nákupů a prodejů Společnosti z nově
vzniklého vztahu k odštěpené společnosti CETIN (Ukončené činnosti) za období leden až květen 2015 (dále
také v bodě F části Účetní postupy a v Poznámce č. 2)
Přepočteno**
pololetí končící
30. června 2014

V milionech Kč
Výnosy
Přímé náklady na prodej
Hrubá marže
Ostatní výnosy z
netelekomunikačních
služeb a aktivace
dlouhodobých aktiv
Ostatní náklady kromě
Přímých nákladů na
prodej
Provozní zisk před odpisy
(EBITDA)

Česká republika

Fixní

Mobilní

6 321
-3 685
2 636

9 457
-4 887
4 570

157

Slovenská
republika

Eliminace
ČR vs SR

Ukončené
činnosti

Eliminace
Pokračující
vs
Ukončené
činnosti ***

Skupina

-4 827
2 536

Výnosy
Ostatní výnosy
z netelekomunikačních
služeb a aktivace
dlouhodobých aktiv
Celkové konsolidované
výnosy

15 778
157

2 821
8

-161
0

8 925
282

-5 640
0

21 723
447

15 935

2 829

-161

9 207

-5 640

22 170

Celkové konsolidované
náklady

-13 399

-1 726

161

-5 261

5 640

-14 585

Provozní zisk před odpisy
(EBITDA)

2 536

1 103

0

3 946

0

7 585

Odpisy hmotného a
nehmotného majetku
Ztráta ze snížení
hodnoty aktiv

-1 377

-283

0

-3 615

0

-5 275

-1

0

0

-3

0

-4

Provozní zisk

1 158

820

0

328

0

2 306

-40
3

-3
0

0
0

-4
0

0
0

-47
3

1 121
-274
847

817
-159
658

0
0
0

324
-53
271

0
0
0

2 262
-486
1 776

Finanční ztráta (netto)
Podíl na zisku
společného podniku
Zisk před zdaněním
Daň z příjmů
Zisk
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K 31. prosinci 2014
Aktiva (bez goodwillu)
Goodwill
Aktiva celkem

21 600
4 443
26 043

5 316
0
5 316

0
0
0

33 926
9 005
42 931

0
0
0

60 842
13 448
74 290

Závazky vůči věřitelům
Ostatní závazky
Závazky celkem

-6 602
-5 705
-12 308

-1 400
-164
-1 564

0
0
0

-2 133
-4 133
-6 265

0
0
0

-10 135
-10 002
-20 137

Přírůstky dl. majetku
3 374
1 214
0
958
0
5 546
za pololetí končící 30.
června 2014
** Částky uvedené ve srovnatelném období za pololetí končící 30. června 2014 neodpovídají zveřejněné mezitímní
konsolidované účetní závěrce k 30. červnu 2014. Důvodem je rozdělení Společnosti odštěpením k 1. lednu 2015,
kdy bylo ve srovnatelném období provedeno rozdělení na pokračující a ukončené činnosti. Další informace
v Poznámce č. 2
*** sloupec Eliminace Pokračující vs Ukončené činnosti představuje hodnotu nákupů a prodejů Společnosti z nově
vzniklého vztahu k odštěpené společnosti CETIN (Ukončené činnosti) za období leden až červen 2014 (dále také
v bodě F části Účetní postupy a v Poznámce č. 2)

2

Ukončené činnosti

Dne 13. března 2015 schválilo představenstvo Společnosti rozdělení Společnosti formou
odštěpení se vznikem nové společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN).
Dne 28. dubna 2015 bylo rozdělení Společnosti schváleno valnou hromadou. Rozhodným
dnem rozdělení je dle národní legislativy 1. leden 2015. Z pohledu Mezinárodních standardů
účetního výkaznictví je datem, kdy došlo ke změně kontroly nad odštěpovanou částí ze strany
Společnosti, 1. červen 2015.
Právní účinky rozdělení nastaly a ke vzniku nové společnosti došlo dnem zápisu rozdělení do
obchodního rejstříku dne 1. června 2015. V důsledku rozdělení přešla na společnost CETIN
část jmění ve výši 36 660 mil. Kč, a to zejména pevná veřejná komunikační síť, fyzická
infrastruktura mobilní veřejné komunikační sítě, datová centra, veškerá související
dokumentace a příslušné smlouvy a z nich vyplývající práva a povinnosti, které jsou potřebné
pro budoucí samostatnou činnost nově vzniklé společnosti. Do společnosti CETIN přešlo
1 174 zaměstnanců, kteří byli organizačně zařazeni do Divize Infrastruktura a velkoprodej.
Při rozdělení byl stanoven rovnoměrný výměnný poměr akcií. Akcionářům Společnosti byla
ke každé akcii Společnosti, kterou vlastnili ke dni zápisu rozdělení do obchodního rejstříku,
přidělena 1 akcie společnosti CETIN.
Společnost CETIN představuje samostatný obor činnosti – divizi Infrastrukturu a velkoprodej.
Hlavní činností CETIN je provoz fixní a mobilní sítě. Sítí je myšlena multiservisní
přístupová, agregační a páteřní infrastruktura, která zprostředkovává přístup zákazníků
operátorů k jejich fixním a mobilním hlasovým, datovým a video službám.
Účetní položky související s odštěpenou společností byly identifikovány na základě
příslušnosti k divizi Infrastruktura a velkoprodej tak, jak bylo definováno v projektu rozdělení
a představují zejména veškerý majetek, veškeré dluhy a související aktiva a pasiva divize
Infrastruktura a velkoprodej.
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Hmotný a nehmotný majetek
Do společnosti CETIN byl odštěpen veškerý hmotný a nehmotný majetek související
s přístupovou, agregační a přenosovou infrastrukturou fixní a mobilní telekomunikační sítě.
Vlastní rozdělení vyšlo z analýzy registru hmotného majetku, kdy byly jednotlivé majetkové
karty agregovány podle technologických celků a následně jednoznačně určeny, zda souvisí
s činnostmi Společnosti nebo CETIN.
Finanční investice
Finanční účasti ve společnostech CZECH TELECOM Germany GmbH a CZECH TELECOM
Austria GmbH, které divize Infrastruktura a velkoprodej využívá v oblasti velkoobchodního
přenosu dat (transit), byly odštěpeny do CETIN.
Zásoby
CETIN eviduje v rozvaze v položce zásob přímo identifikovatelné položky materiálu, které
souvisejí s hmotným majetkem odštěpeným do CETIN.
Obchodní a jiné pohledávky
Veškeré obchodní pohledávky z velkoobchodního prodeje telekomunikačních služeb,
mezinárodních propojovacích poplatků a fixních národních propojovacích poplatků, byly
rovněž odštěpeny do společnosti CETIN. Dále jsou v rámci ukončených činností vykázány
veškeré pohledávky k 31. květnu 2015, které souvisí s odštěpenými smlouvami.
Vlastní kapitál
Vykázaný vlastní kapitál odštěpované společnosti CETIN v mezitímní konsolidované účetní
závěrce Společnosti za pololetí končící 30. června 2015 představuje rozdíl mezi celkovým
vlastním kapitálem Společnosti k 31. prosinci 2014 po odečtení složek kapitálu Společnosti
definovaných v zahajovací rozvaze Společnosti k 1. lednu 2015. Zároveň platí, že vykázaný
vlastní kapitál CETIN odpovídá rozdělení kapitálu Společnosti při odštěpení, jak je
definované v projektu odštěpení k 1. lednu 2015, před vlivem přecenění majetku společnosti
CETIN.
Obchodní a jiné závazky
Závazky společnosti CETIN jsou tvořeny přímo přiřaditelnými položkami velkoobchodního
prodeje telekomunikačních služeb, mezinárodních propojovacích poplatků a fixních
národních propojovacích poplatků. Dále položka obchodních a jiných závazků obsahuje
nevyfakturované dodávky, dohadné položky pasivní a ostatní závazky k 31. květnu 2015,
které souvisí s odštěpenými smlouvami nebo s odštěpeným investičním majetkem.
V souvislosti s rozdělením vznikly Skupině od 1. ledna 2015 nové obchodní vztahy se
společností CETIN z titulu nákupu fixních a mobilních telekomunikačních služeb a ostatních
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služeb. Tyto služby jsou poskytovány na základě uzavřených velkoobchodních smluv a
představují pro Společnost významnou položku nákladů na propojení.
Mezi nejvýznamnější nově vzniklé vztahy patří následující velkoobchodní smlouvy:
a) smlouva o službách mobilní sítě
Předmětem této smlouvy je poskytování služby pokrytí mobilním signálem 2G, 3G a LTE
na území České republiky. Součástí dohody jsou také ujednání o rozvoji, provozu a
podpoře sítě, přenosová kapacita sítě, nové služby, rozšíření služeb a kolokace. Smlouva
je uzavřená na dobu 30 let. Skupina má závazek odebírat služby po dobu 7 let za roční
fixní úplatu 4,4 mld. Kč. Výše odměny (paušál) se prvních 7 let nemění, dva roky před
vypršením této lhůty začne vyjednávání o ceně na další období.
b) smlouva o přístupu k veřejné pevné komunikační síti (tzv. RAO)
Předmětem smlouvy RAO je přístup k veřejné pevné komunikační síti CETIN, k
poskytování velkoobchodní služby připojení v koncovém bodě a velkoobchodní služby
přístupu k veřejně dostupným službám elektronických komunikací a s nimi související
doplňkové služby. Smlouva je uzavřená na dobu neurčitou, kde Společnost platí měsíční
periodické ceny (počet přípojek za období krát ceníkové jednotkové ceny) a zavazuje se
odebírat minimálně 640 tisíc xDSL linek po dobu 7 let od podepsání smlouvy (co
představuje pouze část celkového plnění). Celkové plnění ze smlouvy za červen 2015 bylo
přibližně 354 mil. Kč.
c) smlouva o přístupu ke koncovým úsekům (tzv. RADO) a další.
CETIN umožní Skupině přístup ke koncovým úsekům, který zahrnuje poskytování
přenosové kapacity mezi koncovým bodem sítí elektronických komunikací a předávacím
bodem umístěným v kolokaci v rámci jednoho kraje. Za poskytnuté plnění dle této
smlouvy bude Společnost platit jednorázové ceny za zřízení, změnu rychlosti, přeložení
nebo přemístění koncového bodu a pravidelné měsíční poplatky za poskytnuté úseky dle
přenosové rychlosti. Plnění ze smlouvy za období červen 2015 bylo přibližně 81mil. Kč.
Společnost vyhodnotila některé z nově vzniklých smluv mezi Společností a odštěpenou částí
CETIN jako nájemní – Smlouva o nájmu optických vláken, Smlouva o poskytování služeb
datových center a Nájemní a podnájemní smlouvy na nebytové prostory. Souhrn budoucích
minimálních nájemních plateb (Společnost jako nájemce) vyplývající z těchto smluv je
následující:
V milionech Kč
Smluvní závazky

Do
1 roku

Od 1 roku
do 5 let

Více než
5 let

222

817

258
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ZISK ZA OBDOBÍ Z UKONČENÉ ČINNOSTI
V milionech Kč

Za období 5 měsíců končící
31. května 2015

Za pololetí končící
30. června 2014

Výnosy
Náklady
Provozní zisk před odpisy (EBITDA)

8 153
-4 930
3 223

9 207
-5 261
3 946

Odpisy hmotných a nehmotných aktiv
Snížení hodnoty aktiv

-1 045
0

-3 615
-3

2 178

328

-2

-4

2 176

324

-454

-53

1 722

271

6

1

31. května 2015

31 962

31. prosince 2014
32 234

9 005
20
1 702
65
1 970
44 724

9 005
27
1 443
167
55
42 931

38 277
4 157
2 290
44 724

36 666
4 118
2 147
42 931

Provozní zisk

Finanční zisk/(ztráta)
Zisk před zdaněním
Daň z příjmů
Zisk z ukončených činností po zdanění
Zisk na akcii z ukončených činností (Kč) –
základní
Úbytek peněžních prostředků
Dopad ukončených operací na rozvahu
Pozemky, budovy a zařízení a nehmotná
aktiva
Goodwill
Zásoby
Obchodní a ostatní pohledávky
Ostatní finanční majetek
Peníze a peněžní ekvivalenty
Aktiva celkem
Vlastní kapitál*
Obchodní a ostatní závazky
Odložený daňový závazek
Vlastní kapitál a závazky celkem

Peněžní toky z ukončených činností
Čisté peněžní toky z provozní činnosti

Za období 5 měsíců
končící
31. května 2015

Za pololetí končící
30. června 2014

2 705
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Čisté zvýšení/snížení stavu peněz
a peněžních ekvivalentů
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-790

-958

1 915

2 981

* položka Vlastní kapitál k 31. prosinci 2014 zahrnuje část jmění ve výši 36 660 mil. Kč, která v důsledku
rozdělení Společnosti přešla na společnost CETIN a položku z titulu konsolidace dceřiných společností ve výši
6 mil Kč.
položka Vlastní kapitál k 31. květnu 2015 zahrnuje mimo jiné konsolidovaný zisk za období leden až květen
2015 skupiny CETIN ve výši 1 722 mil. Kč a položku z titulu konsolidace dceřiných společností ve výši 5 mil
Kč.

3

Daň z příjmů

V milionech Kč

Pololetí končící
30. června 2015

Pololetí končící
30. června 2014

Celkový daňový náklad obsahuje:
Běžnou daňovou povinnost
Odloženou daň
Daň z příjmů

629

391

-11
618

42
433

Odložená daň z příjmů je počítána s využitím běžné stanovené sazby daně. Pro roky 2015 a
2014 je sazba daně z příjmů 19 %.
4

Dividendy, jiné distribuce a zisk na akcii

V milionech Kč
Dividendy přiznané (včetně srážkové daně)

30. června
2015
4 103

30. června
2014
5 682

Částka dividend obsahuje srážkovou daň vyplácenou Společností. Za rok 2015 a 2014 nebyly
vyplaceny žádné prozatímní dividendy. Schválení zisku za rok 2014 a rozhodnutí o výplatě
dividend se uskutečnilo na valné hromadě, která se konala 28. dubna 2015 (2013: 25. června
2014). Na základě rozhodnutí valné hromady byly dividendy za rok 2014 splatné
28. května 2015 ve výši 13 Kč před zdaněním na akcii (2013: 18 Kč).
Zisk na akcii je počítán jako podíl čistého zisku k rozdělení a váženého průměrného počtu
vydaných běžných akcií během období. Vážený průměrný počet akcií bere v potaz změny
v počtu vlastních akcií v průběhu roku.
Pokračující činnosti
Vážený průměr počtu běžných akcií v oběhu (v tis. ks)
Čistý zisk pro akcionáře (v mil. Kč)
Zisk na akcii (Kč)

30. června 2015
310 220
2 325
8
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Ukončené činnosti
Vážený průměr počtu běžných akcií v oběhu (v tis. ks)
Čistý zisk pro akcionáře (v mil. Kč)
Zisk na akcii (Kč)

5

31. května 2015
310 220
1 722
6

30. června 2014
310 220
271
1

Pozemky, budovy a zařízení

Akvizice a vyřazení
Během pololetí končícího 30. června 2015 pořídila Skupina pozemky, budovy a zařízení
ve výši 401 mil. Kč (k 30. červnu 2014: 111 mil. Kč). Aktiva v zůstatkové hodnotě 29 mil. Kč
(k 30. červnu 2014: 7 mil. Kč) byla Skupinou během pololetí končícího 30. června 2015
vyřazena.
Skupina dosáhla v pololetí končícím 30. června 2015 celkový zisk z prodeje hmotných
dlouhodobých aktiv (včetně aktiv určených k prodeji) ve výši 11 mil. Kč (k 30. červnu 2014:
14 mil. Kč) a celkové ztráty ve výši 4 mil. Kč (k 30. červnu 2014: 4 mil. Kč).
6

Nehmotná aktiva

Akvizice a vyřazení
Během pololetí končícího 30. června 2015 pořídila Skupina nehmotná aktiva v celkové výši
627 mil. Kč (k 30. červnu 2014: 4 477 mil. Kč).
7

Peníze a peněžní ekvivalenty

V milionech Kč
Peněžní zůstatky a ostatní peněžní ekvivalenty
Peněžní zůstatky a ostatní peněžní ekvivalenty mezi
spřízněnými osobami (Poznámka č. 12)
Celkem peníze a peněžní ekvivalenty

30. června 2015
53
3 543

31. prosince 2014
237
3 019

3 596

3 256

Skupina čerpala k 30. červnu 2015 kontokorenty k řízení pracovního kapitálu v celkové výši
632 mil. Kč (k 31. prosinci 2014: 0 mil. Kč), které plánovala splatit do 3 měsíců.
K 30. červnu 2015 měla Skupina k dispozici přibližně
409
(k 31. prosinci 2014: 961 mil. Kč) garantovaných nečerpaných úvěrových zdrojů.

mil.

Kč

K 30. červnu 2015 a 31. prosinci 2014 nebyly zastaveny žádné peníze a peněžní ekvivalenty.
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Zásoby

K 30. červnu 2015 vytvořila Skupina opravnou položku ve výši 66 mil. Kč
(k 31. prosinci 2014: 51 mil. Kč), snižující hodnotu zásob k jejich čisté realizovatelné
hodnotě. Hodnota zásob uznaná jako náklad období činí 1 618 mil. Kč (k 30. červnu 2014:
1 063 mil. Kč).
9

Náklady na restrukturalizaci

Během pololetí končícího 30. června 2015 Skupina vykázala náklady na restrukturalizaci
v celkové výši 161 mil. Kč (k 30. červnu 2014: 267 mil. Kč).
10

Potenciální závazky

Společnost je účastníkem několika soudních sporů vyplývajících z běžného obchodního styku.
V průběhu prvního pololetí 2015 došlo oproti výroční zprávě za rok 2014 k následujícím
změnám.
I. Úřad na ochranu hospodářské soutěže – řízení o pokutě 91,9 mil. Kč
Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 23. října 2014 zamítl žalobu Společnosti proti uložení
pokuty Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve výši 91,9 mil. Kč za delikt spáchaný
v letech 2002 až 2003. Společnost podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu,
který jí vyhověl rozsudkem ze dne 15. dubna 2015. Nejvyšší správní soud označil závěry
Krajského soudu v Brně za nesprávné a soud se tak bude muset oprávněností uložení pokuty
zabývat znovu. Jedná se již o sedmé soudní rozhodnutí v dané věci.
II. Vodafone Czech Republic a.s. – žaloba o 384,7 mil. Kč
Dne 2. dubna 2015 byla Společnosti doručena žaloba společnosti Vodafone Czech
Republic a.s., v níž požaduje po Společnosti částku 384,7 mil. Kč. Podle Vodafone Czech
Republic a.s. údajně Společnost porušila pravidla hospodářské soutěže ve vztahu ke službám
širokopásmového připojení k internetu prostřednictvím technologie xDSL v letech 2009 až
2014. Žaloba byla podána necelý týden poté, co byla Společnosti doručena dvoustránková
výzva k úhradě této částky. Podání žaloby považuje Společnost za uměle vykonstruovanou
kauzu, jejíž medializace měla za cíl Společnost poškodit. Vodafone Czech Republic a.s. tvrdí,
že nedosáhl 200 000 zákazníků u služeb připojení k internetu přes xDSL a tím mu ušel zisk.
Společnost zaslala soudu vyjádření, v němž poukázala na to, že jde o spekulativní nárok bez
jakéhokoli reálného základu. Jednání nebylo dosud nařízeno.
III. Žaloba na neplatnost bodu 7. valné hromady 28. dubna 2015 (schválení odštěpení)
Dne 30. června 2015 byla doručena Společnosti žaloba, jíž se akcionář Tomáš Hájek domáhá
určení neplatnosti usnesení valné hromady konané dne 28. dubna 2015 k bodu č. 7.
(Projednání a schválení rozdělení společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti).
Společnost považuje žalobu za zcela nedůvodnou a nepodloženou. S ohledem na zákonná
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pravidla a lhůtu stanovenou v § 88 odst. 2 a § 90 odst. 3 zákona č. 292/2013 Sb. se Společnost
k žalobě souhrnně vyjádří po uplynutí této lhůty.
Zveřejnění dalších informací o uvedených sporech nepovažuje Společnost za vhodné, neboť
by mohla ohrozit strategii Společnosti v těchto věcech.
Společnost je přesvědčena, že všechna rizika související se soudními spory jsou v účetní
závěrce odpovídajícím způsobem zohledněna.
11

Smluvní závazky

Společnost provedla analýzu smluvních závazků vykázaných v účetní závěrce za rok 2014 se
závěrem, kdy podstatnou částí vykázaných hodnot jsou závazky ze smluv odštěpených do
společnosti CETIN. Mezi nové nájemní smlouvy Společnosti v pololetí končícím
30. června 2015 patří některé ze smluv uzavřených se společností CETIN. Tyto smlouvy,
respektive souhrn budoucích minimálních nájemních plateb z nich vyplývajících je uveden
v Poznámce č. 2.
Investiční přísliby
Investiční výdaje smluvně potvrzené dosud nezahrnuté v účetní závěrce k 30. červnu 2015
představují 602 mil. Kč a pojí se zejména k telekomunikačním sítím a servisním smlouvám.
12

Transakce se spřízněnými osobami

Skupina poskytuje služby všem spřízněným osobám za běžných obchodních podmínek.
Všechny transakce se spřízněnými osobami byly uskutečněny na základě běžných obchodních
podmínek a v tržních cenách. Zůstatky pohledávek a závazků nejsou úročeny (vyjma
finančních aktiv a pasiv určených k financování), nejsou zajištěny a plnění se očekává buď
v hotovosti nebo jsou prováděny vzájemné zápočty. Zůstatky finančních aktiv jsou
prověřovány na snížení hodnoty k datu účetní závěrky. Nebyla účtována žádná opravná
položka z titulu snížení hodnoty.
Vzhledem k tomu, že vypořádání prodeje Společnosti se uskutečnilo až na konci ledna 2014,
byly identifikovány vztahy se spřízněnými osobami za období leden 2014 se skupinou
původního vlastníka Telefónica, S.A., a od února do června 2014 se Skupinou PPF.

mezitímní
zkrácené
konsolidované
účetní závěrce tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
PololetníPříloha
zprávak2015,
O2 Czech
Republic
a.s.

48

O2 Czech Republic a.s.
Příloha k mezitímní zkrácené konsolidované účetní závěrce za pololetí končící 30. června 2015

24

Uskutečněné transakce se spřízněnými osobami:
I. Mateřská společnost:
Rozvaha
V milionech Kč
Závazky (bez dividendového závazku)
Výkaz o úplném výsledku
V milionech Kč
a) Prodej zboží a služeb
b) Nákup zboží a služeb
c) Licenční poplatky

30. června 2015

31. prosince 2014

0
Za pololetí
končící
30. června 2015
0
0
0

Za období
1. února až
30. června 2014
27
0
0

0
Za období končící
31. ledna 2014
0
3
51

Během pololetí končícího 30. června 2015 byla vyplacena dividenda pro akcionáře ze skupiny
PPF ve výši 3 417 mil. Kč. Závazek z titulu výplaty části dividendy vůči mateřské společnosti
je zcela splacen (k 31. prosinci 2014: 0 mil. Kč).
II. Ostatní spřízněné subjekty:
Rozvaha
V milionech Kč
a) Pohledávky
b) Závazky
c) Krátkodobé pohledávky (úroky)
d) Peněžní ekvivalenty (Poznámka č. 7)

Výkaz o úplném výsledku
V milionech Kč
a) Prodej zboží a služeb
b) Nákup zboží a služeb
c) Nákup služeb v oblasti řízení
d) Přijaté úroky

30. června 2015

31. prosince 2014

243
1 147
0
3 543

Za pololetí
končící
30. června 2015
64
1 139
45
3

Za období
1. února až
30. června 2014
44
191
41
1

36
103
0
3 019

Za období končící
31. ledna 2014
70
109
35
1

Kapitálové investice za pololetí končící 30. června 2015 byly realizovány výhradně se
společností CETIN (za pololetí končící 30. června 2014 nebyly realizovány žádné kapitálové
investice se spřízněnými subjekty). Společnost prodala CETINU majetek v zůstatkové ceně
99 mil. Kč za částku 108 mil. Kč. Společnost nakoupila od CETINU majetek v hodnotě 91
mil. Kč.
Jak je uvedeno výše v části Všeobecné informace, Společnost k 29. květnu 2015 koupila
100% podíl ve společnosti O2 IT Services s.r.o. od společnosti PPF, a.s.
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Společnost O2 IT Services, s.r.o. byla v období leden až květen 2015 ve vlastnictví
společnosti PPF, a.s. Související transakce Společnosti s O2 IT Services, s.r.o. byly za toto
období v pololetí končící 30. června 2015 vykázány v transakcích se spřízněnými subjekty.
Odštěpená část CETIN (dále také Poznámka č. 2) byla v období leden až květen 2015
z pohledu Mezinárodních standardů účetního výkaznictví pod kontrolou Společnosti. Položky
prodej a nákup zboží a služeb v tabulce výše tedy obsahují hodnoty vzájemných transakcí jen
za období červen 2015. Významné smlouvy uzavřené se společností CETIN jsou popsány
v Poznámce č. 2.
Od 1. června 2015 je společnost CETIN součástí Skupiny PPF.
Seznam společností Skupiny PPF, se kterými Skupina realizovala transakce během
prvního pololetí 2015, zahrnuje následující společnosti: PPF Arena 2 B.V., PPF a.s., Home
Credit a.s., Air Bank a.s., Home Credit International a.s., PPF banka a.s., Bestsport Arena,
a.s., SOTIO a.s, PPF Real Estate s.r.o., PPF Art a.s., Společnost pro informační databáze,
Public Picture & Marketing a.s., PPF GATE a.s., Mystery Services s.r.o., PPF Partners a.s.,
Click Credit s.r.o, PPF Financial Consulting s.r.o., O2 IT Services, s.r.o. a Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.
Seznam společností Skupiny PPF, se kterými Skupina realizovala transakce v období
od února 2014, zahrnuje následující společnosti: PPF Arena 2 B.V., PPF a.s., Česká
pojišťovna a.s., Home Credit a.s., Air Bank a.s., Home Credit International a.s., PPF banka
a.s., Bestsport Arena, a.s., Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., SOTIO a.s, Elektrárny
Opatovice, a.s., ČP INVEST investiční společnost, a.s., Pražská teplárenská a.s., PRVNÍ
MOSTECKÁ a.s., Generali Development s.r.o., PPF Real Estate s.r.o., Česká pojišťovna
ZDRAVÍ a.s., Generali PPF Asset Management a.s., PPF Art a.s., Generali PPF Services a.s.,
Společnost pro informační databáze, ČP DIRECT, a.s., Public Picture & Marketing a.s., PPF
GATE a.s., Mystery Services s.r.o., Solitaire Real Estate, a.s., EOP & HOKA s.r.o., ČP
ASISTENCE s.r.o., PPF Partners a.s., AISE, s.r.o., Plzeňská energetika a.s., Teplo
Neratovice, spol. s r.o., Click Credit s.r.o., REFICOR s.r.o., CITY EMPIRIA a.s.,
TERMONTA PRAHA a.s., PPF Financial Consulting s.r.o., United Energy , a.s., SPP
Storage, s.r.o.
Seznam společností skupiny Telefónica, se kterými Skupina realizovala transakce v lednu
2014, zahrnuje následující společnosti: Telefónica S.A., Telefónica de Espaňa, S.A.U.,
Telefónica Germany GmbH& Co. OHG, Telefónica UK Ltd., Telefónica Ireland Ltd.,
Telefónica Móviles España, S.A.U., Telefónica Móviles Argentina, S.A., O2 Holdings Ltd.,
Telefónica Germany Customer Services GmbH, Telefónica Insurance S.A., Telefónica
Móviles Guatemala, S.A., Telefónica Móviles El Salvador, S.A. de C.V., Telefónica Móviles
Panamá, S.A., Telefónica Móviles Colombia, S.A., Telefónica Móviles Chile, S.A.,
Otecel, S.A.,
Telefónica
Móviles
Nicaragua,
S.A.,
Telefónica
Investigación
y Desarrollo, S.A., Telecom Italia S.p.A., Telfisa Global BV, Telfisa, Telefónica International
Wholesale Services, SL, Telefónica International Wholesale Services II, SL, Telefónica
Compras Electrónica, S.L., Telefónica Móviles Mexico, S.A., Telefónica Móviles del
Uruguay, S.A., Telefónica Móviles Perú, S.A.C., Telefónica Venezuela, S.A., China Unicom
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(Hong Kong) Limited, Telefónica Global Roaming GmbH, Vivo, S.A., Telefónica Europe
People Services Limited, Jajah Ltd., Telefónica USA, Telefonica Global Technology, S.A.,
Czech Republic branch, Telefonica Global Technology, S.A., Telefonica Global Services
GmbH, Tesco Mobile ČR s.r.o., Telefónica Factoring, E.F.C., S.A., Telefónica Costa Rica
S.A., Telefónica Digital Espaňa SL., Wayra Czech Republic, s.r.o.
III. Ostatní spřízněné subjekty
a)

Kompenzace poskytnuté managementu

Členové představenstva a dozorčí rady Společnosti obdrželi následující výhody od Skupiny:
V milionech Kč
Mzdy a ostatní krátkodobé požitky

Za pololetí končící
30. června 2015
22

Pojištění odpovědnosti
Celkem

Za pololetí končící
30. června 2014
48

0

1

22

49

V důsledku rozdělení společnosti odešli z představenstva a dozorčí rady k 1. červnu 2015
čtyři členové managementu: Petr Slováček, Martin Vlček, Michal Frankl a Vladimír Mlynář.
b) Úvěry poskytnuté členům představenstva a dozorčí rady
V roce 2015 a 2014 nebyly poskytnuty členům představenstva a dozorčí rady žádné půjčky.
Skupina neposkytla žádné úvěry spřízněným osobám.
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Dceřiné a přidružené společnosti a společné podniky

K 30. červnu 2015:
Dceřiné společnosti

1.

O2 Slovakia,
s.r.o.

100 %

Pořizovací
hodnota
v mil. Kč
6 116

2.

Internethome,
s.r.o.

100 %

72

Česká
republika

3.

O2 Family, s.r.o.
(dříve Bonerix
s.r.o.)
O2 TV s.r.o.

100 %

200

Česká
republika

100 %

1

5.

O2 IT Services
s.r.o.

100 %

90

Česká
republika
Česká
republika

6.

Sargantos
management a.s.

100 %

2

Česká
republika

23 %

9

Česká
republika

Poskytování služeb
certifikační autority

Nekonsolidována

40 %

0

Česká
republika

Aukční prodej a
poradenské služby

Nekonsolidována
(v konkurzu)

50 %

6

Česká
republika

Virtuální operátor na
předplacené mobilní
služby

Nekonsolidována
(Ekvivalenční
metoda)

4.

Podíl
Skupiny

Země
původu

Předmět činnosti

Metoda
konsolidace

Slovensko

Mobilní služby a
služby v oblasti
internetu a přenosu dat
Služby přístupu k
internetu na technologii
WiFi
Mobilní služby a
služby v oblasti
internetu a přenosu dat
Digitální televize

Plná konsolidace

Servisní služby
v oblasti informačních
technologií
Nečinná

Plná konsolidace

Plná konsolidace
Plná konsolidace
Plná konsolidace

Plná konsolidace

Přidružené společnosti
7.
8.

První
certifikační
autorita, a.s.
AUGUSTUS,
spol. s r.o.

Společné podniky
9.

Tesco Mobile
ČR s.r.o.

Dceřiné společnosti CZECH TELECOM Germany GmbH a CZECH TELECOM Austria
GmbH přešly v důsledku rozdělení k 1. červnu 2015 do Skupiny CETIN.
14

Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad
na konsolidovanou účetní závěrce za pololetí končící 30. června 2015.
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5. Ostatní informace pro akcionáře a investory
Akcionářská struktura
Struktura akcionářů společnosti O2 CZ k 3. červnu 2015:
Název
1

PPF Arena 2 B.V.

2

PPF A3 B.V.

Adresa
Strawinskylaan 933, Amsterdam,
Nizozemské království
Strawinskylaan 933, Amsterdam,
Nizozemské království

Skupina PPF celkem
3

Podíl na
základním
kapitálu
74,46 %
10,27 %
84,73 %

Investiční fondy a individuální vlastníci

–

15,27 %

Dne 1. prosince 2014 ohlásil kvalifikovaný akcionář, společnost PPF Arena 2 B.V. dobrovolnou
nabídku odkupu akcií O2 CZ, platnou do 16. ledna 2015. Nabídka byla určena fyzickým osobám,
které byly akcionáři O2 CZ k 15. srpnu 2014 a byla limitována maximálním množstvím dvou set
kusů akcií na akcionáře za cenu 277,15 Kč za akcii. V rámci této nabídky nabyla společnost PPF
Arena 2 B.V. podíl ve výši 0,11 % akcií O2 CZ.
V rámci schválení projektu rozdělení valnou hromadou dne 28. dubna 2015 došlo k 1. červnu 2015
ke zrušení 5 428 035 ks vlastních akcií.
Dne 8. června 2015 ohlásil akcionář, společnost PPF A4 B.V. dobrovolnou nabídku odkupu akcií
O2 CZ, platnou od 15. června 2015 do 13. července 2015. Nabídková cena byla 78 Kč za akcii.
K vypořádání převodu akcií došlo dne 12. srpna 2015. Společnost PPF A4 B.V. v rámci této
nabídky nabyla 0,18 % akcií společnosti O2 CZ.
Základní kapitál a akcie
V souvislosti s rozdělením společnosti O2 CZ došlo s účinností k 1. červnu 2015 ke snížení
základního kapitálu z 27 461 384 874 Kč na 3 102 200 670 Kč prostřednictvím snížení nominální
hodnoty akcií a zrušení vlastních akcií. Základní kapitál společnosti O2 CZ k 30. červnu 2015
ve výši 3 102 200 670 Kč byl zcela splacen a byl tvořen těmito akciemi:
A.

Druh:
Forma:
Podoba:
Počet kusů:
Jmenovitá hodnota:
Celkový objem emise:
ISIN:
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akcie kmenová
na jméno
zaknihovaná
310 220 057 ks
10 Kč
3 102 200 570 Kč
CZ0009093209
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B.

Druh:
Forma:
Podoba:
Počet kusů:
Jmenovitá hodnota:
Celkový objem emise:
ISIN

akcie kmenová
na jméno
zaknihovaná
1 ks
100 Kč
100 Kč
CZ0008467115

Obchodování s akciemi společnosti O2 CZ
Do 27. května 2015 se na akciovém trhu Burzy cenných papírů Praha (BCPP) obchodovalo
s akciemi společnosti O2 CZ před rozdělením Společnosti. Ve dnech 28. a 29. května 2015 bylo
obchodování s akciemi O2 CZ pozastaveno. Od 1. června 2015 se obchodovalo s akciemi
po rozdělení. Celkový objem obchodů s akciemi společnosti O2 CZ na akciovém trhu BCPP dosáhl
v prvním pololetí roku 2015 výše 7,7 mld. Kč oproti 8,8 mld. Kč v prvním pololetí roku 2014.
Tento ukazatel zařadil akcie Společnosti mezi čtyři nejobchodovanější emise a představoval více
než 8 % celkového objemu akciových obchodů. Průměrná denní výše objemu obchodů v prvním
pololetí roku 2015 činila 61,1 mil. Kč.
Od začátku roku do 27. května 2015 poklesla cena akcií společnosti O2 CZ o 23,8 % na 177,60 Kč.
Pro burzovní den 1. června 2015 stanovila BCPP referenční cenu akcií O2 CZ na 49,40 Kč.
Do konce června vzrostla cena akcií na 97,50 Kč. K 30. červnu 2015 tak dosáhla tržní kapitalizace
30,2 mld. Kč, což Společnosti zajistilo šesté místo mezi společnostmi obchodovanými na akciovém
trhu BCPP. To představovalo 3 % celkové tržní kapitalizace akciového trhu pražské burzy na konci
prvního pololetí 2015. Do 26. srpna 2015 vzrostla cena akcií na 201,50 Kč.
Valná hromada
Valná hromada Společnosti se konala dne 28. dubna 2015. Přehled výsledků je uveden v kapitole
Události ve správě Společnosti v rámci této Pololetní zprávy.
Dividenda
Výše uvedená valná hromada schválila mimo jiné výplatu dividendy za rok 2014. Celkem bylo
ze zisku za rok 2014 a části nerozděleného zisku minulých let na dividendách vyplaceno
4 103 mil. Kč, což představuje dividendu ve výši 13 Kč na každou akcii o jmenovité hodnotě 87 Kč
a 130 Kč na akcii o nominální hodnotě 870 Kč. Rozhodným dnem byl 28. duben 2015 a datum
splatnosti bylo 28. května 2015. Výplatu zajišťuje Česká spořitelna.
Vlastní akcie Společnosti
V souvislosti s rozdělením společnosti O2 CZ došlo k 1. červnu 2015 ke zrušení 5 428 035 ks
vlastních akcií. K 30. červnu 2015 tak společnost O2 CZ nevlastnila žádné vlastní akcie.
Kontakt pro institucionální investory a akcionáře:
Vztahy s investory
O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle
Tel.: +420 271 462 076, +420 271 462 169
E-mail: investor_relations@o2.cz, http://www.o2.cz/spolecnost/vztahy-s-investory/
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