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T-Mobile v roce 2010:
Na cestě k integrovanému operátorovi

V roce 2009 se společnost T-Mobile Czech Republic a.s.
(dále jen „T-Mobile“ nebo „Společnost“) stala druhým
největším poskytovatelem internetového připojení ADSL
v ČR a v roce loňském jsme pod svá křídla přibrali také
satelitní televizní vysílání. Tím jsme završili naši cestu od
mobilního k plně integrovanému operátorovi, který nabízí
hlasové i datové služby v celém spektru. Rok 2010 byl pro
nás tedy především ve znamení integrace, a to jak
integrace nových služeb, tak organizačních složek části
Českých radiokomunikací, které se k T-Mobile připojily na
sklonku roku 2009.
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Držíme solidní pozice Posílili jsme tým

� Více než 5,6 milionu zákazníků využívalo naše
služby v roce 2010.

� Tržby přesáhly 28 miliard Kč.

� Průměrná měsíční útrata za telekomunikační služby
(ARPU) dosáhla hodnoty 417 Kč.

� Absolvovali jsme externí prověrku, zaměřenou na
opatření a procesy zamezující korupci.

Suma sumárum jsme v roce 2010 dosáhli zcela uspokojivých
výsledků i přes negativní trendy na trhu, jako jsou vysoká míra
nasycení mobilního trhu, silná konkurence a regulační opatření ze
strany EU. Potvrdili jsme svoji pozici v počtu zákazníků, přestože
k určitému poklesu u klíčových finančních ukazatelů přece jen došlo.

Navzdory tomu jsme i v loňském roce rozvíjeli především datové
služby. Vysokorychlostní mobilní 3G sítí je již pokryto na 39 měst
Čech a Moravy a její výstavba dále pokračuje. Současně s tím jsme
na trh uvedli řadu datových nabídek, jako např. denní balíček
24 za 24, ADSL od 399 Kč a internet v mobilu pro mladé za
100 Kč. Zavedli jsme také novou generaci tarifů pro tarifní i Twist
zákazníky, otevřeli jedinečnou on-line půjčovnu počítačových
her FRAG.cz a s koncem roku spustili satelitní T-Mobile Televizi.
Za největší úspěch v loňském roce však považujeme udržení
prvenství na trhu mobilní komunikace.

Současně jsme v rámci projektu řízeného mateřskou společností
DTAG úspěšně absolvovali externí prověrku zaměřenou na
Compliance management system, tedy na řídicí systém pro
dodržování zákonných a interních pravidel v oblasti boje proti
korupci a podvodům. Cílem prověrky, která byla provedena
mezinárodní auditorskou společností z velké auditorské čtyřky,
bylo posoudit, zda má Společnost nastaveny odpovídající procesy,
které dostatečně odhalují rizika porušování zákonů, a zda jsou
zavedena opatření, která do budoucna minimalizují rizika v této
oblasti.

� Do nového roku s novým CEO Milanem Vašinou

V průběhu roku došlo ve Společnosti hned k několika personálním
změnám na klíčových pozicích. Dosavadní dlouholetý generální
ředitel Roland Mahler opustil s koncem roku svou pozici, aby se
stal předsedou představenstva. Na postu generálního ředitele ho
již od 1. ledna 2011 nahradil dosavadní výkonný ředitel pro
marketing, prodej a služby zákazníkům Slovak Telekomu Milan
Vašina. Ke změnám došlo i v rámci představenstva. Jeho
dosavadní předseda Philipp Humm přesunul své působení do
T-Mobile US. Na uvolněné místo byl jmenován právě odcházející
generální ředitel Společnosti Roland Mahler a současně byl do
představenstva kooptován také Albert Pott (1959), Sales/Service
SEE & Area manažer pro Slovak Telekom, který momentálně
působí v DTAG.
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Naše síť je jednička

� Dokončili jsme projekt modernizace sítě GSM.

� Spustili jsme rychlou mobilní síť 3G v 39 městech
Čech a Moravy.

� Podle nezávislého měření společnosti
P3 communications je naše síť v ČR nejlepší.

I v roce 2010 pokračovaly naše rozsáhlé investice do moderních
technologií. Především jsme dokončili projekt započatý v roce
2009 týkající se modernizace GSM sítě. Naši zákazníci tak získali
kvalitnější spojení, lepší pokrytí v některých problematických
oblastech a podstatně vyšší přenosové rychlosti při surfování po
internetu, které souvisejí s nasazením technologie EDGE v celé
síti T-Mobile. Během modernizace sítě bylo vyměněno všech
4514 základnových stanic a 112 kontrolérů. Nové vysílače jsou
energeticky úspornější, a tak mají až o 45 % nižší spotřebu
elektrické energie.

Plný provoz 3G sítě byl spuštěn v lednu 2010. Nejintenzivnější
výstavba samotné sítě proběhla v průběhu prázdnin, kdy byl
spuštěn rekordní počet základnových stanic. Rychlý mobilní
internet je nyní dostupný pro obyvatele 39 měst a obcí: Praha,
Plzeň, Brno, České Budějovice, Olomouc, Pardubice, Hradec
Králové, Zlín, Ostrava, Teplice, Prostějov, Havířov, Liberec,
Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Opava, Most,
Přerov, Třebíč, Orlová, Tábor, Frýdek-Místek, Říčany, Sezimovo
Ústí, Roztoky, Jesenice, Šlapanice, Rousínov, Mladá Boleslav,
Třinec, Česká Lípa, Dobříš, Starý Plzenec, Děčín, Brandýs nad
Labem, Stará Boleslav a Čelákovice.

Podle nezávislého měření společnosti P3 communications, která
pravidelně hodnotí kvalitu všech GSM sítí v České republice, byla
právě ta naše vyhodnocena za rok 2010 jako nejlepší v oblasti
hlasových i datových služeb.
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Inovujeme služby
i technologie

� Již 1. listopadu jsme zahájili provoz satelitní televize.

� Naši zákazníci si mohou přes internet dobíjet
prostřednictvím platebních karet.

� Zálohujeme kontakty klientů zdarma.

� Testujeme technologii NFC.

Nejžhavějším přírůstkem do rodiny služeb společnosti T-Mobile je
bezesporu satelitní televize, kterou nabízíme od 1. listopadu 2010
a která byla také ústřední propozicí naší úspěšné vánoční
kampaně, jejíž tváří se stal legendární americký akční hrdina
Chuck Norris. T-Mobile Televize přináší dvě programové nabídky
a diváci si mohou objednat až tři doplňkové balíčky. Jako jediný na
trhu nabízí T-Mobile satelitní anténu a přijímač, včetně podpory HD
a nahrávání pořadů na USB disk, za pouhou 1 Kč. T-Mobile
Televize umožňuje satelitní příjem českých a zahraničních stanic
v digitální kvalitě kdekoliv na území ČR včetně HD.

Pro naše klienty jsme také zavedli možnost dobíjet své kupony
on-line a platbu kreditní kartou a zálohu kontaktů zdarma.

Společnost T-Mobile vloni zahájila interní testovací provoz
technologie NFC (Near Field Communication). V jeho rámci
testuje možnosti využití SIM karty jako vhodného nástroje pro
NFC komunikaci na skupině zaměstnanců, která během pilotního
provozu používala NFC telefony/SIM pro vstup do budovy a do
kanceláře, tisk na síťové tiskárně a pro placení v zaměstnanecké
jídelně. NFC technologie může do budoucna přinést zákazníkům
výrazné zjednodušení jejich každodenního života integrací různých
druhů identifikačních nosičů – vstupních karet, lístků, atd. do
jednoho místa – mobilního telefonu.

Jistíme své lidi

� Opět jsme získali prestižní ocenění v soutěži
Firma roku: Rovné příležitosti.

� Usnadňujeme zaměstnancům sladění profesního
a rodinného života.

I v loňském roce jsme uspěli v soutěži Firma roku, když jsme
získali nejvyšší ocenění v kategorii Rovné příležitosti, kterou
uděluje nevládní nezisková organizace Gender Studies. Pozitivní
hodnocení nám přinesl především firemní systém rovných
příležitostí (fair share), diverzita (rozmanitost), zaměstnanecké
průzkumy, navýšení počtu žen v manažerských funkcích a také
spolupráce s neziskovými organizacemi.

Kromě flexibilních pracovních úvazků a prevence zdraví jsme
se v loňském roce zaměřili i na komunikaci s dlouhodobě
nepřítomnými pracovníky, především s těmi na rodičovské
dovolené, formou nového informačního kanálu.

V nabídce zaměstnaneckých výhod pak přibyly služby přispívající
k lepšímu sladění osobního a pracovního života, jako jsou
například hlídání dětí či úklid.
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Záleží nám na
životním prostředí

� Snížili jsme spotřebu vysílačů o 45 %.

� Věnovali jsme Twist kupony za 250 000 Kč
neziskovým ekologickým organizacím.

� Připojili jsme se k Týdnu mobility.

� Získali jsme ekologický certifikát EMS udělovaný
mezinárodní autoritou Bureau Veritas Czech Republic.

Uplynulý rok byl pro nás doslova ve znamení „zelené“. Zcela
zásadním příspěvkem k ochraně životního prostředí byla
modernizace naší GSM sítě, v jejímž rámci byly vyměněny všechny
základnové stanice a kontroléry za nové, které mají o 45 % nižší
spotřebu elektrické energie.

Ale to zdaleka není vše, co jsme v roce 2010 pro ochranu životního
prostředí udělali. Například již tradiční letní akce T-Mobile
zaměřená na sběr a recyklaci mobilních telefonů pomohla
shromáždit 2379 nepoužívaných přístrojů. Při této akci „Podpoř
gorily s T-Mobile“ mohli zákazníci získat stokorunový dobíjecí
kupon výměnou za starý vysloužilý mobil.

Pozornost jsme obrátili také na české nevládní a neziskové
organizace realizující tzv. zelené projekty. Prostřednictvím Nadace
VIA jsme mezi ně v grantovém řízení rozdělili Twist kupony za čtvrt
milionu korun. Součástí naší strategie udržitelného rozvoje
a ochrany klimatu je také podpora elektronické faktury. V květnu si
elektronické vyúčtování aktivovalo 74 341 zákazníků, což ušetřilo
223 023 listů papíru. My jsme toto číslo proměnili na finanční
částku, kterou jsme následně věnovali UNICEFu na podporu
programu zajištění pitné vody.

V září měli naši zaměstnanci možnost podpořit tradiční Evropský
den bez aut nebo se zúčastnit Dnů mobility, které proběhly
v sídlech T-Mobile v Praze a v Brně. Jako motivaci pro jízdu
hromadnou dopravou dne 22. září, na kdy je vyhlášen Evropský
den bez aut, dostali pražští zaměstnanci se služebním vozem
zdarma jízdenky na MHD. V rámci této akce byl také vyhlášen
a oceněn nejúspornější řidič firmy za rok 2009, hodnocena byla
spotřeba pohonných hmot automobilu v porovnání s technickým
průkazem.

Završením naší snahy bylo získání ekologického certifikátu EMS
udělovaného mezinárodní autoritou Bureau Veritas Czech
Republic, která se zaměřuje na soulad podnikání firem s životním
prostředím. Přísná certifikace EMS prověřila, že naše Společnost
při všech svých činnostech splňuje veškeré požadavky na systém
ochrany životního prostředí v souladu s mezinárodní normou ČSN
EN ISO 14001:2005.
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Myslíme na druhé

� Na charitativní projekty jsme věnovali 9,9 milionu korun.

� Naši zaměstnanci darovali neziskovému sektoru
619 dní své práce v rámci programu „Jeden den pro
váš dobrý skutek“.

� Zdarma proškolujeme zaměstnance neziskových
organizací v oblasti PR.

� Blokujeme internetové stránky s dětskou pornografií.

� Získali jsme první místo v prestižní soutěži TOP Filantrop.

Jen za minulý rok darovala naše Společnost na charitativní projekty
necelých deset milionů korun a 619 dní práce svých zaměstnanců
v rámci programu „Jeden den pro váš dobrý skutek“. Samotní
pracovníci měli již popáté možnost nominovat na podporu Fondu
T-Mobile projekty neziskových organizací či obcí, s nimiž aktivně
spolupracují. Příspěvek v hodnotě dva miliony korun získalo
celkem 27 organizací z celkových 113, které o grant žádaly.

Dlouhodobě podporujeme Centrum Paraple, kterému jsme
v loňském roce společně s našimi zákazníky i zaměstnanci
věnovali 1 333 333 Kč. Nezapomínáme ani na regiony, ve kterých
působíme. V rámci již šestého ročníku Fondu T-Mobile, jehož
tématem byla „Zdravá planeta“, jsme na Královéhradecku,
Lounsku a v Praze 11 přispěli na projekty 46 organizací celkovou
částkou 2 800 000 Kč. Nedílnou součást našeho každoročního
grantového programu tvoří i Malé granty, v nichž se zaměřujeme
na podporu vzdělávání studentů v projektovém řízení. Nabyté
zkušenosti si mladí lidé mohou vyzkoušet při realizaci vlastních
návrhů, kterých v roce 2010 vymysleli a uskutečnili 95!

V roce 2010 jsme rovněž uspořádali první cyklus bezplatných
PR seminářů pořádaných pro neziskové organizace. Zástupci
nadací či občanských sdružení se zde dozvěděli, jak oslovit
novináře, díky kterým se informace o jejich zajímavých projektech
dostanou k široké veřejnosti. Na vedení workshopů se kromě
zaměstnanců T-Mobile podíleli také zkušení novináři: Tomáš
Feřtek, který působil mj. v Reflexu, Michal Musil z MF DNES
a Jiří Závozda, bývalý člen redakce Lidových novin. Celkem jsme
proškolili 106 neziskových organizací!

Čelem jsme se postavili i ke své odpovědnosti při poskytování
přístupu na internet, a blokujeme proto webové stránky s dětskou
pornografií podle databáze renomované britské organizace
Internet Watch Foundation. Tímto krokem jsme navázali na
předchozí aktivity v oblasti ochrany dětí, jako je například vloni
zavedená služba Dětský zámek, díky níž mohou rodiče zdarma
znepřístupnit svým dětem nevhodný obsah v mobilním telefonu.
Za aktivity na poli společenské odpovědnosti jsme v loňském roce
získali první místo v prestižní soutěži TOP Filantrop v kategorii
„Nejodpovědnější partnerství se zaměstnanci roku 2010“,
a navázali tak na předloňský úspěch, kdy jsme za zapojování
zaměstnanců do dárcovství a dobrovolnictví získali cenu VIA Bona.
TOP Filantrop je mezinárodním oceněním za společenskou
odpovědnost platformy Byznysu pro společnost.

Veškeré informace o společenské odpovědnosti společnosti
T-Mobile Czech Republic a.s. najdete na webových stránkách
www.prosvetkolemnas.cz.
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Stojíme za fotbalem
i muzikanty

� Nadále podporujeme českou fotbalovou reprezentaci.

� Elektronicky vydáváme alba populárních hudebníků.

� Podporujeme hudební akce.

Naše značka je s českou fotbalovou reprezentací spojena již od
roku 1998. A jako správní fanoušci chceme podporovat fotbal
i v době, kdy se formuje nová tvář reprezentačního celku.
V loňském roce jsme proto prodloužili smlouvu mezi T-Mobile
a společností STES, nositelem reklamních a marketingových práv
Českomoravského fotbalového svazu. Se jménem naší Společnosti
se budou všichni fanoušci setkávat během celého dalšího
kvalifikačního cyklu do mistrovství Evropy v roce 2012. To se bude
hrát v Polsku a na Ukrajině. Fanoušci se tak mohou těšit na řadu
zajímavých nabídek s fotbalovou tematikou. Vzájemná spolupráce
bude pokračovat nejméně do roku 2012.

Stejně jako v předešlých letech jsme i loni pokračovali
v podpoře tuzemských kapel prostřednictvím hudebního portálu
www.t-music.cz. Právě na něm vydaly elektronické edice nových
alb tuzemské populární skupiny, jako jsou Kryštof, Chinaski
a Skyline, či slovenští Polemic, a to za zcela dobrovolné či velmi
nízké ceny. Současně jsme podpořili klubová turné všech
zmíněných hudebních skupin. Jako tradičně jsme byli i v loňském
roce partnerem největšího tuzemského hudebního festivalu Rock
for People a v listopadu jsme hudební sezonu 2010 pomyslně
uzavřeli speciálním koncertem t-music 4v1 v Tesla Areně, jehož
hlavními hvězdami byly skupiny Horkýže Slíže, Vypsaná fixa, Sto
zvířat a United Flavour.

Roland Mahler
Předseda představenstva
Člen představenstva



Zpráva nezávislého auditora a účetní závěrka
31. prosince 2010
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Zpráva nezávislého auditora
akcionářům společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Kateřinská 40/466
120 00 Praha 2
Česká republika
Telefon: +420 251 151 111
Fax: +420 251 156 111

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, 120 00 Praha 2, IČ: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637
a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením číslo 021.

 2011 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. „PricewaterhouseCoopers“ označuje českou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., či dle kontextu síť
členských společností PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným právním subjektem.
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Rozvaha

31. 12. 2010 31. 12. 2009
Brutto Korekce Netto Netto

mil. Kč
AKTIVA
B. Dlouhodobý majetek 42 646 -26 017 16 629 16 065
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 10 697 -6 166 4 531 4 546
B. I. 1. Nehmotné výsledky vývoje 169 -167 2 9

2. Software 4 750 -4 215 535 483
3. Ocenitelná práva 5 145 -1 740 3 405 3 563
4. Goodwill 164 -36 128 161
5. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 447 0 447 309
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 22 -8 14 21

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 31 949 -19 851 12 098 11 519
B. II. 1. Pozemky 17 0 17 18

2. Stavby 9 327 -4 373 4 954 5 006
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 20 676 -15 445 5 231 4 725
4. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 1 0 1 1
5. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 928 -33 1 895 1 681
6. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 88

C. Oběžná aktiva 21 130 -4 579 16 551 16 757
C. I. Zásoby 671 -60 611 348
C. I. 1. Materiál 204 -34 170 124

2. Zboží 467 -26 441 224
C. II. Dlouhodobé pohledávky 22 0 22 20
C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 14 0 14 13

2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 8 0 8 7
C. III. Krátkodobé pohledávky 17 411 -4 519 12 892 14 758
C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 6 104 -4 519 1 585 2 075

2. Pohledávky – ovládající a řídící osoba 8 900 0 8 900 10 000
3. Pohledávky za účastníky sdružení 31 0 31 29
4. Stát – daňové pohledávky 32 0 32 0
5. Krátkodobé poskytnuté zálohy 133 0 133 255
6. Dohadné účty aktivní 2 154 0 2 154 2 326
7. Jiné pohledávky 57 0 57 73

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 3 026 0 3 026 1 631
C. IV. 1. Peníze 20 0 20 19

2. Účty v bankách 2 806 0 2 806 200
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 200 0 200 1 412

D. I. Časové rozlišení 117 0 117 49
D. I. 1. Náklady příštích období 97 0 97 47

2. Příjmy příštích období 20 0 20 2
AKTIVA CELKEM 63 893 -30 596 33 297 32 871



T-Mobile Czech Republic a.s., Výroční zpráva 2010 11

31. 12. 2010 31. 12. 2009
Netto Netto

mil. Kč
PASIVA
A. Vlastní kapitál 26 407 25 819
A. I. Základní kapitál 520 520
A. I. 1. Základní kapitál 520 520
A. II. Kapitálové fondy 5 352 5 352
A. II. 1. Emisní ážio 5 344 5 344

2. Ostatní kapitálové fondy 8 8
A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 104 104
A. III. 1. Zákonný rezervní fond 104 104
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 11 898 10 740
A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 11 898 10 740
A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 8 533 9 103
B. Cizí zdroje 5 841 6 056
B. I. Rezervy 574 1 371
B. I. 1. Rezerva na daň z příjmů 93 853

2. Ostatní rezervy 481 518
B. II. Dlouhodobé závazky 80 158
B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 0 5

2. Dlouhodobé přijaté zálohy 6 2
3. Odložený daňový závazek 74 151

B. III. Krátkodobé závazky 5 164 4 455
B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 2 214 1 487

2. Závazky k účastníkům sdružení 17 18
3. Závazky k zaměstnancům 105 94
4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 57 49
5. Stát – daňové závazky a dotace 22 29
6. Krátkodobé přijaté zálohy 127 135
7. Dohadné účty pasivní 2 578 2 610
8. Jiné závazky 44 33

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 23 72
B. IV. 1. Krátkodobé bankovní úvěry 23 72
C. Časové rozlišení 1 049 996
C. I. 1. Výnosy příštích období 1 049 996
PASIVA CELKEM 33 297 32 871
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Výkaz zisku a ztráty

Rok končící 31. prosince
2010 2009

mil. Kč
I. Tržby za prodej zboží 613 629
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 1 496 1 600
+ Obchodní marže -883 -971
II. Výkony 28 207 29 788
II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 28 049 29 646

2. Aktivace 158 142
B. Výkonová spotřeba 11 876 12 661
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 461 605

2. Služby 11 415 12 056
+ Přidaná hodnota 15 448 16 156
C. Osobní náklady 2 549 2 304
C. 1. Mzdové náklady 1 832 1 679

2. Odměny členům orgánů Společnosti 2 2
3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 636 542
4. Sociální náklady 79 81

D. Daně a poplatky 316 299
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3 132 4 827
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 50 41
III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 50 41
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 50 25
F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 14 20

2. Prodaný materiál 36 5
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 653 -1 988
IV. Ostatní provozní výnosy 2 147 2 220
H. Ostatní provozní náklady 417 1 610
* Provozní výsledek hospodaření 10 528 11 340
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 9 23
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 15 57
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 154 134
X. Výnosové úroky 164 284
N. Nákladové úroky 1 1
XI. Ostatní finanční výnosy 180 192
O. Ostatní finanční náklady 147 201
* Finanční výsledek hospodaření 66 220
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 2 061 2 457
Q. 1. – splatná 2 139 2 283

2. – odložená -78 174
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 8 533 9 103
*** Výsledek hospodaření za účetní období 8 533 9 103
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 10 594 11 560
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Přehled o peněžních tocích

2010 2009
mil. Kč

Peněžní toky z provozní činnosti
Výsledek hospodaření před zdaněním 10 594 11 560

A.1. Úpravy o nepeněžní operace:
A.1.1. Odpisy stálých aktiv 3 132 4 827
A.1.2. Změna stavu rezerv a opravných položek 653 -1 988
A.1.3. Zisk z prodeje stálých aktiv -36 -21
A.1.4. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky -163 -283
A.1.5. Úpravy o ostatní nepeněžní operace 320 301
A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami oběžných prostředků 14 500 14 396
A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:
A.2.1. Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv -400 -323
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv 10 -180
A.2.3. Změna stavu zásob -234 141
A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 1 000 3 409
A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 14 876 17 443
A.3. Úroky vyplacené -1 -1
A.4. Úroky přijaté 164 284
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost -2 899 -1 824
A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 12 140 15 902

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -2 951 -2 586
B.2. Nákup části podniku 0 -440
B.3. Příjem z titulu snížení kupní ceny podniku 53 0
B.4. Příjmy z prodeje stálých aktiv 47 36
B.5. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 1 100 -6 460
B*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -1 751 -9 450

Peněžní toky z finanční činnosti
C.1. Vyplacené dividendy -7 945 -7 477
C*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti -7 945 -7 477

Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 2 444 -1 025
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku 559 1 584
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku 3 003 559
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1. Všeobecné informace

1.1 Založení a charakteristika Společnosti

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Společnost“) se sídlem
Tomíčkova 2144/1, Praha 4, byla založena dne 15. února 1996 jako akciová společnost působící v České republice.

Společnost je integrovaným operátorem poskytujícím mobilní a fixní služby.

Společnost provozuje veřejnou mobilní komunikační síť a poskytuje mobilní komunikační služby v rozsahu a podle podmínek uvedených
v osvědčení Českého telekomunikačního úřadu („ČTÚ“) č. 310 ze dne 29. srpna 2005, opravňující k podnikání v elektronických
komunikacích, resp. k výkonu komunikačních činností spočívajících v zajišťování veřejných mobilních sítí a k poskytování služeb
elektronických komunikací.

Na základě osvědčení ČTÚ č. 310/1 ze dne 16. listopadu 2007 je Společnost oprávněna k zajišťování veřejné pevné sítě elektronických
komunikací a poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací prostřednictvím veřejné pevné sítě elektronických komunikací.

Účetní závěrka Společnosti je sestavena k 31. prosinci 2010. Účetním obdobím je kalendářní rok od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010.

K 31. prosinci 2010 byla organizační struktura tvořena šesti úseky – Úsek generálního ředitele, Úsek marketingu, Finanční úsek, Úsek prodeje
a služeb zákazníkům, Technologický úsek a Úsek lidských zdrojů.

1.2 Vlastnická struktura Společnosti

Vlastnická struktura Společnosti byla k 31. prosinci 2010 a k 31. prosinci 2009 následující:

Akcionář Počet akcií Splacený základní kapitál
tis. ks mil. Kč %

CMobil B.V. 316 316 60,77
TMCZ Holdco II (Lux) S.à.r.l. 204 204 39,23
Celkem 520 520 100,00

Vlastnická práva ve Společnosti se řídí ustanoveními akcionářské smlouvy uzavřené mezi společnostmi CMobil B.V. a ČESKÉ
RADIOKOMUNIKACE a.s. Společnost TMCZ Holdco II (Lux) S.à.r.l. (dříve CESKE RADIOKOMUNIKACE S.à.r.l.) vstoupila do práv a povinností
stanovených akcionářskou smlouvou na základě uzavření dohody označené jako Adherence Agreement dne 13. listopadu 2006.

Konečnou mateřskou společností v průběhu účetních období končících 31. prosince 2010 a 31. prosince 2009 byla Deutsche Telekom AG
(„DTAG“), která ovládá CMobil B.V. prostřednictvím společnosti T-Mobile Global Holding Nr. 2 GmbH.

1.3 Licence a ochranné známky

Společnost má k 31. prosinci 2010 v držení tyto příděly rádiových kmitočtů:

� příděl rádiových kmitočtů pro zajišťování veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM v kmitočtových pásmech
900 MHz a 1800 MHz na dobu platnosti 20 let (pozbývá platnosti v roce 2024);

� příděl rádiových kmitočtů pro zajišťování veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu UMTS v kmitočtovém pásmu
2,1 GHz a 28 GHz na dobu platnosti 20 let (pozbývá platnosti v roce 2024);

� příděl rádiových kmitočtů pro zajišťování veřejné mobilní sítě elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 872 MHz na dobu platnosti
10 let (pozbývá platnosti v roce 2015).
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Příděly rádiových kmitočtů jsou dále v textu účetní závěrky zkráceně nazývány licencemi.

V rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví ČR je Společnost zapsána jako majitel šedesáti devíti registrovaných ochranných
známek, návrhy na zápis dalších dvou ochranných známek do rejstříku ochranných známek, z nichž jedna je ve fázi zveřejnění, má Společnost
řádně podány.

Na základě sublicenční smlouvy uzavřené mezi Společností a Deutsche Telekom AG (právní nástupce T-Mobile International AG) je
Společnost oprávněna užívat rovněž příslušné ochranné známky zaregistrované v České republice společností DTAG.

1.4 Statutární a dozorčí orgány

Personální obsazení představenstva k 31. prosinci 2010 bylo následující:

Roland Mahler předseda představenstva
Terrence Edward Valeski místopředseda představenstva
Craig Nimrod Butcher člen představenstva
Robert Hauber člen představenstva
Otakar Král člen představenstva
Albert Pott člen představenstva
Kerim Turkmen člen představenstva

Personální obsazení představenstva k 31. prosinci 2009 bylo následující:

Philipp Humm předseda představenstva
Terrence Edward Valeski místopředseda představenstva
Craig Nimrod Butcher člen představenstva
Robert Hauber člen představenstva
Roland Mahler člen představenstva
Otakar Král člen představenstva
Kerim Turkmen člen představenstva

Personální obsazení dozorčí rady k 31. prosinci 2010 bylo následující:

Cornelia Elisabeth Sonntag předsedkyně dozorčí rady
Robert Chmelař místopředseda dozorčí rady
Monika Vobořilová člen dozorčí rady
Martina Kemrová člen dozorčí rady
Antonius Joseph Zijlstra člen dozorčí rady
Hans-Peter Schultz člen dozorčí rady

Personální obsazení dozorčí rady k 31. prosinci 2009 bylo následující:

Frank Stoffer předseda dozorčí rady
Robert Chmelař člen dozorčí rady
Monika Vobořilová člen dozorčí rady
Martina Kemrová člen dozorčí rady
Holger Quade člen dozorčí rady
Antonius Joseph Zijlstra člen dozorčí rady
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2. Účetní metody a obecné účetní zásady

2.1 Zásady účetnictví

Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách. Deriváty jsou
vykázány v reálné hodnotě.

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v milionech korun českých (mil. Kč).

2.2 Způsoby ocenění

2.2.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek kromě pozemků je oceněn pořizovací cenou sníženou o kumulované odpisy a o opravnou položku.
Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, dopravné, clo, poplatky za instalaci a ostatní související náklady.

Dlouhodobý nehmotný majetek představuje zejména následující položky:

i) Licence UMTS
Licence UMTS představuje právo provozovat mobilní komunikační sítě na území České republiky ve standardu UMTS. Licence je vykázána ve
výši ceny pořízení snížené o kumulované odpisy. Licence začala být komerčně užívána v říjnu 2005. Licence je odpisována lineárně po dobu
předpokládané životnosti. Dobou životnosti licence se předpokládá období od okamžiku, kdy je licence komerčně užívaná, do konce její
platnosti v roce 2024.

ii) Licence GSM
Licence GSM představuje právo k poskytování komunikačních služeb na území České republiky a k výstavbě a provozování komunikačního
zařízení ve standardu GSM. Licence je vykázána ve výši ceny pořízení snížené o kumulované odpisy. Licence je odpisována lineárně po dobu
předpokládané životnosti. Dobou životnosti licence se předpokládá období od okamžiku, kdy je licence komerčně užívaná, do konce její
platnosti v roce 2024.

iii) Software
Kapitalizované náklady na software zahrnují licenční poplatky za užívání softwaru a náklady na poradenské služby spojené s implementací
softwaru. Software je odpisován po dobu očekávané využitelnosti, tzn. dva, tři roky nebo po dobu trvání smlouvy. Náklady na poradenské
služby, které vznikají po zařazení příslušného softwarového systému do užívání a nesplňují kritéria pro kapitalizaci, jsou účtovány do nákladů
v okamžiku vzniku.

Výdaje na vývoj jsou obecně vykazovány jako náklady v době jejich vzniku. Tyto náklady jsou kapitalizovány, pouze pokud jsou vytvořeny
vlastní činností k obchodování s nimi anebo nabyty od jiných osob. Náklady na vývoj jsou odpisovány rovnoměrným způsobem po dobu
očekávaného komerčního využití, ne však déle než pět let. Společnost neprovádí výzkum.

Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou v okamžiku vynaložení účtovány do nákladů. Rezerva je
tvořena pro opravy, které bude podle odhadu vedení Společnosti třeba provést v budoucích účetních obdobích v souladu se zákonem
o rezervách.

Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku přesahující 40 tis. Kč za rok je v případě
dlouhodobého hmotného majetku, resp. každé dokončené technické zhodnocení v případě dlouhodobého nehmotného majetku, aktivováno.
Jestliže technické zhodnocení tuto částku nepřevýší, je účtováno přímo do nákladů.
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2.2.2 Finanční investice

Společnost rozděluje cenné papíry a podíly, které nejsou majetkovou účastí, do následujících kategorií: cenné papíry k obchodování,
realizovatelné cenné papíry a cenné papíry držené do splatnosti.

Cenné papíry se při pořízení oceňují pořizovací cenou (tj. včetně např. poplatků a provizí makléřům nebo burzám). Součástí pořizovací ceny
nejsou úroky z úvěru na pořízení cenného papíru a náklady spojené s jeho držbou.

2.2.3 Zásoby

Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací cena nakupovaných zásob zahrnuje zejména
cenu pořízení a ostatní náklady spojené s dodáním zásob na místo uskladnění. Tyto náklady zahrnují zejména clo, skladovací poplatky při
dopravě a dopravné za dodání na místo skladování.

Pro veškeré úbytky nakoupených zásob užívá Společnost metodu váženého průměru.

2.3 Nákup části podniku a goodwill

Při nákupu části podniku jsou převzatý majetek a předané závazky v účetnictví Společnosti zachyceny v přeceněných hodnotách. Goodwill
představuje kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním části podniku ve smyslu obchodního zákoníku a souhrnem jeho individuálně
přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky. Goodwill je rovnoměrně odpisován do nákladů šedesát měsíců od nabytí části
podniku. Záporný goodwill je rovnoměrně odpisován do výnosů šedesát měsíců od nabytí části podniku. O případnou následnou změnu
kupní ceny části podniku je upravena hodnota goodwillu nebo záporného goodwillu, a to beze změny doby odpisování.

2.4 Odpisový plán

Společnost odpisuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek lineárně na základě ročních sazeb dle odborného odhadu doby životnosti.
Odpisování začíná v měsíci, kdy jsou splněny všechny právní a technické požadavky v souladu s českou legislativou. V případě dlouhodobého
nehmotného majetku počátek odepisování začíná pro daňové účely v následujícím měsíci.

Účetní doby životnosti pro hlavní skupiny majetku jsou následující:

Kategorie majetku Doba životnosti
(v letech)
Výdaje na vývoj 2–5
Software 2–3
Ocenitelná práva – licence 8–20 let nebo podle doby platnosti licence
Budovy, stavby a technická zhodnocení pronajatých budov 10–50 let nebo podle doby pronájmu
Provozní zařízení:
Technologická zařízení sítě (GSM, UMTS) 3–10
Dopravní prostředky, výpočetní technika a kancelářské vybavení 3–13

Společnost neodpisuje pozemky.

Pro daňové odpisy je používána metoda lineárního odpisování s výjimkou zařízení sítě GSM/UMTS, které je pro daňové účely odpisováno
zrychlenou metodou.

Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti
a předpokládané zbytkové hodnoty majetku.
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2.5 Způsob stanovení opravných položek k majetku a rezerv

2.5.1 Opravné položky

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku
V případě, že zůstatková hodnota majetku přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou hodnotu, je zůstatková hodnota snížena
o opravnou položku tak, aby odpovídala zpětně získatelné hodnotě tohoto majetku.

Opravná položka k pohledávkám
Společnost vytváří opravnou položku k pohledávkám na základě věkové struktury pohledávek a na základě informací týkajících se platební
morálky zákazníků a obchodních zástupců. Opravná položka je vytvořena procentní částkou z nominální hodnoty pohledávek v rozsahu od
2 % do 100 % (k 31. prosinci 2009: od 3 % do 90,4 %). Zálohy zaplacené zákazníky na začátku smluvního období se započítávají
s pohledávkami po lhůtě splatnosti. Opravné položky nejsou tvořeny k pohledávkám v rámci konsolidačního celku.

Opravná položka k zásobám
Opravné položky k zásobám jsou vytvářeny na základě obrátkovosti a inventarizačních výsledků procentní částkou z příslušného typu zásob
se zohledněním možnosti, že daná položka zásob nebude použita nebo bude prodána za cenu nižší, než je pořizovací cena.

2.5.2 Rezervy

Společnost tvoří rezervy na krytí svých závazků, které budou hrazeny v budoucnosti, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou,
avšak není přesně známa jejich výše nebo časový rozvrh úhrady. Při tvorbě rezerv Společnost bere v úvahu všechna předvídatelná rizika
a možné ztráty.

Společnost vykázala závazek z titulu povinnosti uvést pronajaté lokality do původního stavu v souladu s podmínkami nájemních smluv.
Rezerva spojená s tímto závazkem je vytvářena lineárně po dobu předpokládaného užívání pronajaté lokality. V případě vypořádání závazku
v jiné než účetní hodnotě je k datu vypořádání realizován zisk nebo ztráta, které jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty.

2.6 Zachycení výnosů

Hlavní část výnosů tvoří výnosy z hlasových služeb, mezi něž patří zejména výnosy za vnitrostátní či zahraniční (roaming) hovorné zákazníků
a výnosy za propojení hovorů zákazníků ostatních operátorů komunikačních sítí do sítě Společnosti.

Výnosy z propojení hovorů jsou účtovány na základě platných smluv.

Další významnou část výnosů tvoří měsíční paušály zákazníků, výnosy z nehlasových služeb, mezi něž patří zejména SMS, datové přenosy
a MMS, a výnosy z prodeje telefonních přístrojů a příslušenství.

Výnosy od tarifních zákazníků se účtují na základě skutečného provozu a jsou zaúčtovány v měsíčních zúčtovacích cyklech.

Výnosy z prodeje předplacených karet jsou časově rozlišeny a na základě provozních dat vykázány v okamžiku, kdy zákazník využije
předplacený kredit.

Aktivační poplatek zahrnutý ve výnosech z předplacených sad a od tarifních zákazníků je rozeznán v období, kdy si zákazník kartu aktivoval.

Výnosy z prodeje telefonních přístrojů a příslušenství jsou vykázány v okamžiku prodeje zboží zákazníkovi či nezávislému obchodnímu
zástupci.

Úrokový výnos se vykazuje časově rozlišený s použitím metody efektivní úrokové sazby.
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2.7 Přepočty cizích měn

Transakce prováděné v cizí měně jsou oceněny kurzem České národní banky platným v den transakce. Kurzové zisky nebo ztráty vznikající
z těchto transakcí a z přepočtu peněžních aktiv a závazků vyjádřených v cizích měnách směnným kurzem České národní banky platným
k rozvahovému dni se vykazují ve výkazu zisku a ztráty. Výjimkou jsou kurzové zisky a ztráty vzniklé z transakcí, pro jejichž zobrazení ve
finančních výkazech Společnost aplikuje zajišťovací účetnictví, a pokud jde o zajištění budoucích peněžních toků, jsou vykázány ve vlastním
kapitálu.

2.8 Odložená daň

Odložená daň je vypočtena na základě přechodných rozdílů mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou aktiv a závazků s použitím
očekávané zákonné sazby daně z příjmů platné pro rok, v němž bude uplatněna. Odložená daň z příjmů účtovaná do výkazu zisku a ztráty je
stanovena jako změna čisté odložené daňové pohledávky nebo čistého odloženého daňového závazku během roku, s výjimkou odložené
daně z přechodných rozdílů na položkách vykazovaných přímo do vlastního kapitálu. Přechodné rozdíly vznikají především z rozdílů účetních
a daňových odpisů dlouhodobého majetku, ze změny stavu daňově neuznatelných opravných položek a nedaňových rezerv a z přecenění
ostatních aktiv a závazků. Odložená daňová pohledávka je zaúčtovaná, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit
v následujících účetních obdobích.

2.9 Řízení finančních rizik

Principy řízení finančních rizik

Z činnosti Společnosti vyplývá řada finančních rizik, zejména riziko z pohybu měnových kurzů, úrokových sazeb a tržních cen ovlivňujících její
aktiva, závazky a plánované transakce. Celková strategie řízení rizik Společnosti se soustředí na nepředvídatelnost finančních trhů a snaží se
minimalizovat potenciální negativní dopady na finanční výsledky Společnosti prostřednictvím běžných provozních a finančních aktivit. Za tímto
účelem jsou na základě vyhodnocení rizika použity vybrané derivátové a nederivátové zajišťovací nástroje. Deriváty jsou užívány výhradně jako
zajišťovací nástroj a ne jako nástroj k obchodování a spekulacím. Za účelem řízení úvěrového rizika jsou zajišťovací transakce obecně
uzavírány s institucemi, které splňují požadavky zajišťovací strategie Společnosti na minimální ratingové hodnocení.

Řízení finančních rizik provádí oddělení treasury Společnosti podle postupů a směrnic stanovených představenstvem Společnosti s výjimkou
úvěrového rizika vyplývajícího z obchodního styku, které řídí oddělení řízení kreditních rizik.

Tržní rizika

a) měnové riziko
Společnost operuje na mezinárodních trzích a je vystavena měnovému riziku zejména ve vztahu k EUR. Měnové riziko vzniká z budoucích
obchodních transakcí, aktiv a závazků denominovaných v cizích měnách.
Společnost pro zajištění měnového rizika spojeného s cizoměnovými dodavatelsko-odběratelskými vztahy používá finanční nástroje, zejména
měnové forwardové smlouvy.

b) úrokové riziko
Společnost investuje do finančních aktiv s krátkodobou splatností a fixní úrokovou sazbou. Takovéto nástroje nejsou vystaveny riziku fluktuace
úrokových měr, a proto Společnost toto riziko aktivně neřídí.



22 T-Mobile Czech Republic a.s., Výroční zpráva 2010

Úvěrové riziko

Od roku 2008 Společnost investuje část svých finančních prostředků do jednotlivých krátkodobých půjček mateřské společnosti DTAG.

Výběr protistran pro finanční transakce s hotovostí je omezen na vysoce bonitní finanční instituce a je regulován podle postupů a směrnic
stanovených v její investiční strategii schválené valnou hromadou Společnosti. Společnost provádí finanční transakce s finančními institucemi,
které mají hodnocení úvěrové způsobilosti dané nezávislými globálními ratingovými agenturami alespoň na stupni BBB+/Baa1. V případě, kdy
protistrana úvěrové hodnocení globální ratingové agentury nemá, je kreditní bonita zajišťována jiným konvenčním způsobem, respektive
posouzena v kontextu řízení úvěrového rizika na úrovni DTAG.

Úvěrové riziko spojené s protistranami obchodních transakcí řídí Společnost za použití různých nástrojů, jako je pojištění, bankovní záruky,
kreditní limity, diferencovaný vymáhací proces apod.

Riziko likvidity

Obezřetné řízení rizika likvidity předpokládá udržování dostatečné úrovně hotovosti a obchodovatelných cenných papírů, dostupnosti
financování z přiměřeného objemu úvěrových produktů určených k tomuto účelu a schopnosti uzavřít tržní pozice.
Cílem oddělení treasury je udržet pružnost financování prostřednictvím stálé dostupnosti všech těchto nástrojů určených k tomuto účelu.

Společnost udržuje likvidní rezervu ve formě kontokorentní a flexibilní úvěrové linky (viz poznámka 3.9 Bankovní úvěry a výpomoci), která
zabezpečuje platební schopnost a finanční flexibilitu Společnosti. Historicky Společnost generuje k zajištění platební schopnosti a finanční
flexibility dostatek peněžních prostředků, proto se necítí být významně vystavena riziku likvidity.

Odhad reálné hodnoty finančních nástrojů

Reálná hodnota finančních nástrojů obchodovaných na aktivních trzích (například veřejně obchodovaných derivátů, cenných papírů určených
k obchodování a realizovatelných cenných papírů) je stanovena na základě tržních cen platných k rozvahovému dni. Pokud pro dané finanční
aktivum nebo finanční závazek není tržní cena k dispozici, Společnost určuje reálnou hodnotu na základě diskontovaných peněžních toků
s použitím úrokových sazeb běžných pro nástroje s podobným úvěrovým rizikem a zbývající splatností.
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Účtování derivátových finančních nástrojů a zajišťovacích aktivit

Derivátové finanční nástroje jsou prvotně vykázány v rozvaze v reálné hodnotě k datu uzavření smlouvy a následně jsou přeceněny na reálnou
hodnotu k rozvahovému dni. Při stanovení reálné hodnoty používá Společnost řadu metod, jako je například současná hodnota
odhadovaných budoucích peněžních toků a budoucí hodnota peněžních toků za předpokladů vycházejících z tržních podmínek, které
existovaly k datu rozvahy.

Deriváty vložené do jiných finančních nástrojů jsou vykazovány jako samostatné deriváty v případě, že jejich rizika a charakteristiky úzce
nesouvisí s riziky a charakteristikami hostitelské smlouvy a hostitelská smlouva není vykázána v reálné hodnotě, s dopady změn reálné
hodnoty do výkazu zisku a ztráty.

Společnost používá cizoměnové forwardové smlouvy k zajištění očekávaných peněžních toků a k zajištění reálné hodnoty existujících
rozvahových položek. S účinností od 1. ledna 2004 se Společnost rozhodla aplikovat na tyto deriváty zajišťovací účetnictví v souladu
s platnými právními předpisy. V důsledku toho se reálná hodnota některých derivátů vykazuje v rámci Oceňovacích rozdílů z přecenění
majetku a závazků. Reálná hodnota derivátů se pak rozpouští do výkazu zisku a ztráty ve stejném období jako zajišťovaná položka. Transakce
nepřesahující ekvivalent 15 mil. EUR (376 mil. Kč) jsou účtovány jako deriváty k obchodování, kdy změny reálné hodnoty jsou účtovány do
výkazu zisku a ztráty.

2.10 Finanční a operativní pronájem

Pořizovací cena majetku získaného formou finančního a operativního pronájmu je účtována do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání pronájmu.
Budoucí leasingové splátky, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou vykázány v příloze k účetní závěrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze.

2.11 Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích Společnosti je připraven s použitím nepřímé metody. Ekvivalenty peněžních prostředků představují zůstatky na
bankovních účtech, bankovní depozita a jejich sekuritizované ekvivalenty a kontokorentní účty. Odsouhlasení Krátkodobého finančního
majetku a peněžních ekvivalentů je uvedeno v poznámce 3.4 Krátkodobý finanční majetek.

2.12 Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem podpisu účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto
události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem podpisu účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly
po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.
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3. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

3.1 Dlouhodobý majetek

3.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena Goodwill Software Ocenitelná Ostatní Nedokončený Celkem
práva nehmotný majetek

– GSM/UMTS majetek a poskytnuté
a jiné licence zálohy

(v mil. Kč)
1. 1. 2009 0 5 224 4 887 300 430 10 841
Převody 0 607 141 4 -745 7
Přírůstky 0 0 0 0 637 637
Nákup části podniku 164 11 0 22 0 197
Úbytky 0 -246 0 -131 -13 - 390
31. 12. 2009 164 5 596 5 028 195 309 11 292
Převody 0 585 117 0 - 640 62
Přírůstky 0 0 0 0 792 792
Úbytky 0 -1 431 0 -4 -14 -1 449
31. 12. 2010 164 4 750 5 145 191 447 10 697

Oprávky/opravné položky Goodwill Software Ocenitelná Ostatní Nedokončený Celkem
práva – nehmotný majetek

GSM/UMTS majetek a poskytnuté
a jiné licence zálohy

(v mil. Kč)
1. 1. 2009 0 4 829 1 211 285 0 6 325
Odpisy 3 529 254 11 0 797
Úbytky 0 -245 0 -131 0 -376
31. 12. 2009 3 5 113 1 465 165 0 6 746
Odpisy 33 533 275 14 0 855
Úbytky 0 -1 431 0 -4 0 -1 435
31. 12. 2010 36 4 215 1 740 175 0 6 166

Zůstatková hodnota Goodwill Software Ocenitelná Ostatní Nedokončený Celkem
práva nehmotný majetek

– GSM/UMTS majetek a poskytnuté
a jiné licence zálohy

(v mil. Kč)
31. 12. 2009 161 483 3 563 30 309 4 546
31. 12. 2010 128 535 3 405 16 447 4 531
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3.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena Budovy, stavby Movité věci a jiný Nedokončený Celkem
a pozemky dlouhodobý hmotný majetek

majetek a poskytnuté zálohy
(v mil. Kč)
1. 1. 2009 8 563 28 370 1 768 38 701
Převody 332 1 792 -2 130 -6
Přírůstky 0 0 2 206 2 206
Nákup části podniku 0 141 0 141
Úbytky -45 -4 307 -26 -4 378
31. 12. 2009 8 850 25 996 1 818 36 664
Převody 523 2 210 -2 795 -62
Přírůstky 0 0 2 931 2 931
Úbytky -29 -7 529 -26 -7 584
31. 12. 2010 9 344 20 677 1 928 31 949

Oprávky/opravné položky Budovy, stavby Movité věci a jiný Nedokončený Celkem
a pozemky dlouhodobý hmotný majetek

majetek a poskytnuté zálohy
(v mil. Kč)
1. 1. 2009 3 303 22 105 40 25 448
Převody -1 1 0 0
Odpisy 569 3 470 7 4 046
Úbytky -45 -4 306 0 -4 351
Opravné položky 0 0 2 2
31. 12. 2009 3 826 21 270 49 25 145
Odpisy 576 1 701 0 2 277
Úbytky -29 -7 526 0 -7 555
Opravné položky 0 0 -16 -16
31. 12. 2010 4 373 15 445 33 19 851

Zůstatková hodnota Budovy, stavby Movité věci a jiný Nedokončený Celkem
a pozemky dlouhodobý hmotný majetek

majetek a poskytnuté zálohy
(v mil. Kč)
31. 12. 2009 5 024 4 726 1 769 11 519
31. 12. 2010 4 971 5 232 1 895 12 098
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3.1.3 Finanční pronájem

Závazky z titulu budoucích plateb souvisejících s uzavřenými smlouvami o finančním pronájmu automobilů jsou k 31. prosinci 2010
a 31. prosinci 2009 následující:

Počet uzavřených smluv Splatnost
do 1 roku nad 1 rok Celkem

(v mil. Kč)
31. 12. 2009 137 15 0 15
31. 12. 2010 0 0 0 0

V roce 2010 bylo zaplaceno v souvislosti s finančním pronájmem automobilů 15 mil. Kč (v roce 2009: 39 mil. Kč). Všechny smlouvy na
pronájem automobilů byly v roce 2010 ukončeny.

3.2 Zásoby

31. 12. 2010 31. 12. 2009
(v mil. Kč)
Telefony a příslušenství 443 249
Technické zásoby 198 183
Zařízení pro příjem satelitní televize a příslušenství 24 0
Ostatní zásoby 6 6
Celkem zásoby brutto 671 438
Opravná položka -60 -90
Celkem zásoby netto 611 348

Změnu opravné položky k zastaralým zásobám a k zásobám s pomalou obrátkou lze analyzovat následovně:

2010 2009
(v mil. Kč)
Počáteční zůstatek k 1. lednu 90 115
Tvorba opravné položky 26 8
Zrušení/rozpuštění opravné položky -56 -33
Konečný zůstatek k 31. prosinci 60 90
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3.3 Pohledávky

3.3.1 Krátkodobé pohledávky

31. 12. 2010 31. 12. 2009
(v mil. Kč)
Pohledávky z obchodních vztahů
– ve splatnosti nebo do 180 dnů po splatnosti 2 089 2 375
– více než 180 dnů po splatnosti 4 015 3 484
Pohledávky z obchodních vztahů (brutto) 6 104 5 859
Opravná položka k pohledávkám -4 519 -3 784
Pohledávky z obchodních vztahů (netto) 1 585 2 075

Pohledávky po splatnosti dosáhly k 31. prosinci 2010 celkové výše 4937 mil. Kč (k 31. prosinci 2009: 4514 mil. Kč).

Pohledávky z obchodních vztahů zahrnují zejména pohledávky za uživateli komunikační sítě, pohledávky za ostatními poskytovateli
komunikačních služeb, pohledávky za partnery elektronického dobíjení Twist karet a pohledávky za nezávislými obchodními zástupci.

Pohledávky po splatnosti zahrnují především neuhrazené pohledávky za zákazníky ze služeb elektronických komunikací.

Změny opravné položky k pochybným pohledávkám lze analyzovat takto:

2010 2009
(v mil. Kč)
Počáteční zůstatek k 1. lednu 3 784 3 411
Tvorba opravné položky 2 542 2 136
Zrušení/rozpuštění opravné položky -1 807 -1 763
Konečný zůstatek k 31. prosinci 4 519 3 784

Dohadné účty aktivní zahrnují zejména poskytnuté a k datu účetní závěrky nevyúčtované služby komunikační sítě zákazníkům Společnosti,
nevyúčtované propojovací poplatky a nevyúčtované služby poskytované roamingovým partnerům.

3.3.2 Dlouhodobé pohledávky

Dlouhodobé pohledávky zahrnují zejména zálohy na nájemné a pohledávky z prodaného dlouhodobého majetku, které jsou započítávány
s protiplněním.

3.4 Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek lze analyzovat takto:

31. 12. 2010 31. 12. 2009
(v mil. Kč)
Pokladní hotovost, peníze na cestě a účty v bankách 2 826 219
Krátkodobé cenné papíry 200 1 412
Celkem krátkodobý finanční majetek 3 026 1 631
Debetní saldo běžného účtu zahrnuté v běžných bankovních úvěrech -23 -72
Hypoteční zástavní listy 0 -1 000
Celkem peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 3 003 559
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3.5 Časové rozlišení

3.5.1 Náklady příštích období

Náklady příštích období k 31. prosinci 2010 zahrnují především náklady na pronájem kancelářských prostor a objektů pro umístění
komunikačních technologií placené předem. Tyto náklady jsou účtovány do nákladů na základě věcné a časové souvislosti s daným účetním
obdobím. Jejich celková výše k 31. prosinci 2010 činila 97 mil. Kč (k 31. prosinci 2009: 47 mil. Kč).

3.6 Vlastní kapitál

Pohyby vlastního kapitálu Společnosti:

Základní Emisní Ostatní Zákonný Nerozdělený Výsledek Celkem
kapitál ážio kapitálové rezervní fond zisk minulých hospodaření

fondy let běžného
účetního období

(v mil. Kč)
1. 1. 2009 520 5 344 8 104 9 176 9 041 24 193
Dividenda 0 0 0 0 0 -7 477 -7 477
Transfer 0 0 0 0 1 564 -1 564 0
Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 9 103 9 103
31. 12. 2009 520 5 344 8 104 10 740 9 103 25 819
Dividenda 0 0 0 0 0 -7 945 -7 945
Transfer 0 0 0 0 1 158 -1 158 0
Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 8 533 8 533
31. 12. 2010 520 5 344 8 104 11 898 8 533 26 407

3.6.1 Základní kapitál a kapitálové fondy

Akcie Společnosti mají nominální hodnotu 1000 Kč, jsou zaknihované, na jméno a veřejně neobchodovatelné. Schválený a upsaný základní
kapitál je plně splacen. Všechny akcie nesou stejná práva. Základní kapitál k 31. prosinci 2010 a 31. prosinci 2009 představuje 520 000 kusů akcií.

Emisní ážio ve výši 5344 mil. Kč bylo splaceno akcionáři Společnosti v souladu se Smlouvou o založení společného podniku mezi
společnostmi ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.* a CMobil B.V. ze dne 25. března 1996 a dále Smlouvou mezi Ministerstvem hospodářství ČR
(nyní Ministerstvo průmyslu a obchodu) a společnostmi CMobil B.V. a ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.* ze dne 25. března 1996. Součástí
emisního ážia je ocenitelné právo k poskytování komunikačních služeb v GSM standardu.

Zákonný rezervní fond Společnosti představuje zdroj, který Společnost musí tvořit v souladu s platnými právními předpisy. Použití zákonného
rezervního fondu je omezeno zákonem a stanovami Společnosti a fond nesmí být vyplacen akcionářům.

3.6.2 Dividendy

Na základě rozhodnutí valné hromady konané 31. května 2010 rozdělila Společnost část nerozděleného zisku minulých let svým akcionářům
ve formě dividendy v celkové výši 7945 mil. Kč (CMobil B.V.: 4828 mil. Kč a TMCZ Holdco II (Lux) S.à.r.l.: 3117 mil. Kč).

V roce 2009 vyplatila Společnost svým akcionářům dividendu v celkové výši 7477 mil. Kč (CMobil B.V.: 4544 mil. Kč a TMCZ Holdco II (Lux)
S.à.r.l: 2933 mil. Kč).

* dnes TMCZ Holdco II (Lux) S.à.r.l. (předtím CESKE RADIOKOMUNIKACE S.à.r.l.)
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3.7 Rezervy

Rezerva na Rezervy Celkem
splatnou daň – ostatní

(v mil. Kč)
1. 1. 2009 394 2 862 3 256
Tvorba rezerv 853 601 1 454
Zrušení/čerpání rezerv -394 -2 945 -3 339
31. 12. 2009 853 518 1 371
Tvorba rezerv 93 304 397
Zrušení/čerpání rezerv -853 -341 -1 194
31. 12. 2010 93 481 574

Společnost vytvořila k 31. prosinci 2010 rezervu ve výši 210 mil. Kč na pravděpodobné budoucí náklady spojené s čerpáním programu
T-Mobile bonus, a to pro alokované, ale ke konci roku nevyčerpané věrnostní body (k 31. prosinci 2009: 287 mil. Kč).

Hodnota rezervy z titulu povinnosti uvést pronajaté lokality do původního stavu v souladu s podmínkami nájemních smluv dosáhla
k 31. prosinci 2010 výše 206 mil. Kč (k 31. prosinci 2009: 187 mil. Kč).

V dubnu roku 2009 došlo k mimosoudnímu narovnání sporu se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., o ceně za propojení
a Společnost rozpustila rezervu ve výši 2003 mil. Kč z roku 2008. Na základě dohody o mimosoudním narovnání si Společnost ponechala
950 mil. Kč. Zbývající část sporné částky (1053 mil. Kč) byla uhrazena společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., a byla zaúčtovaná do
ostatních provozních nákladů (viz poznámka 3.14.2 Provozní výnosy a náklady).

3.8 Krátkodobé závazky

Závazky z obchodních vztahů

31. 12. 2010 31. 12. 2009
(v mil. Kč)
Závazky z obchodních vztahů
– tuzemské závazky 2 120 1 410
– zahraniční závazky 94 77
Celkem závazky z obchodních vztahů 2 214 1 487

Výše uvedené závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti a nemají splatnost delší než 5 let.

Závazky po splatnosti dosáhly k 31. prosinci 2010 výše 98 mil. Kč (k 31. prosinci 2009: 128 mil. Kč).

Závazky po splatnosti neobsahují žádné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti ani závazky
veřejného zdravotního pojištění.

Závazky za účastníky sdružení představují přijaté zálohy členů sdružení, která byla založena za účelem vybudování telekomunikační
infrastruktury. Závazky za účastníky sdružení činily k 31. prosinci 2010 17 mil. Kč (k 31. prosinci 2009: 18 mil. Kč).
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Dohadné účty pasivní

Dohadné účty pasivní obsahují zejména hodnotu zboží a služeb, které byly v účetním období dodány, ale nebyly k datu účetní závěrky
vyfakturovány.

Přehled dohadných účtů pasivních dle druhu k 31. prosinci 2010 a 31. prosinci 2009:

31. 12. 2010 31. 12. 2009
(v mil. Kč)
Dohadná položka na náklady na propojení do sítí ostatních operátorů 462 629
Dohadná položka na provozní výdaje 1 256 1 403
Dohadná položka na investiční výdaje 509 239
Dohadná položka na osobní náklady 351 339
Celkem dohadné účty pasivní 2 578 2 610

Jiné závazky

Jiné krátkodobé závazky měly k 31. prosinci 2010 a 31. prosinci 2009 následující zůstatky:

31. 12. 2010 31. 12. 2009
(v mil. Kč)
Forwardové měnové smlouvy 34 24
Ostatní krátkodobé závazky 10 9
Celkem jiné závazky 44 33

3.9 Bankovní úvěry a výpomoci

Společnost má k dispozici kontokorentní a flexibilní úvěrové linky v celkovém limitu 3 mil. EUR (75 mil. Kč) a 600 mil. Kč.

Společnost k 31. prosinci 2010 čerpala kontokorentní úvěr ve výši 23 mil. Kč (k 31. prosinci 2009: 13 mil. Kč a 2 mil. EUR).
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3.10 Finanční instrumenty

Zajištění úrokových a měnových rizik Společnosti je prováděno v souladu se zajišťovací strategií Společnosti, schválenou valnou hromadou
Společnosti (viz též poznámka 2.9 Řízení finančních rizik).

Forwardové smlouvy

Společnost měla ke konci roku 2010 otevřené měnové forwardové smlouvy v celkové nominální hodnotě 2226 mil. Kč (k 31. prosinci 2009:
1847 mil. Kč). Tyto transakce jsou zaměřeny na řízení měnových rizik v souvislosti se splácením budoucích závazků Společnosti vyplývajících
z obchodního styku a denominovaných v EUR. Všechny měnové forwardové smlouvy k 31. prosinci 2010 byly otevřeny v roce 2010 a jsou
splatné do konce roku 2011. V roce 2010 byly vypořádány smlouvy v celkové nominální hodnotě 4664 mil. Kč (v roce 2009: 4159 mil. Kč).

Otevřené měnové forwardové smlouvy 31. 12. 2010 31. 12. 2009
(v mil. Kč)
Otevřené měnové forwardové smlouvy zajišťující ostatní cizoměnové závazky:
Kladná reálná hodnota 8 28
Záporná reálná hodnota -34 -24
Celková reálná hodnota forwardových smluv -26 4

3.11 Časové rozlišení

3.11.1 Výnosy příštích období

Výnosy příštích období tvoří zejména časové rozlišení výnosů z hovorného u předplacených služeb Twist a kreditních tarifů.

3.12 Podmíněné závazky a podmíněná aktiva

Finanční úřad je oprávněný provést kontrolu účetních knih a záznamů kdykoli v průběhu tří let následujících po termínu pro podání daňového
přiznání za vykazované daňové období a v návaznosti na to může dodatečně vyměřit daň z příjmu a penále. Vedení Společnosti si není
vědomo žádných skutečností, které by v budoucnosti mohly vést ke vzniku významného potenciálního závazku vyplývajícího z těchto kontrol.

Dne 31. května 2004 podala společnost Vodafone Czech Republic a.s. (v rozhodném období Český Mobil a.s.) proti Společnosti žalobu
u Městského soudu v Praze na náhradu škody ve výši 615 mil. Kč s příslušenstvím. Vodafone Czech Republic a.s. tvrdí, že Společnost zneužila
své dominantní postavení na trhu ku škodě Vodafone Czech Republic a.s. Prvoinstanční rozhodnutí ve věci samé doposud nebylo vydáno.
Vedení Společnosti je přesvědčeno, že z daného soudního sporu nevyplývají rizika, o nichž by mělo být účtováno.
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K 31. prosinci 2010 a 31. prosinci 2009 uzavřela Společnost smlouvy s hlavními dodavateli v oblasti technologií a služeb v následujících
hodnotách:

31. 12. 2010 31. 12. 2009
(v mil. Kč)
Do 1 roku 1 840 2 561
1–3 roky 1 219 1 415
3–5 let 53 830
Nad 5 let 386 936
Celkem 3 498 5 742

Budoucí minimální závazky z nevypověditelných splátek operativních pronájmů mikrovlnných spojů, optických kabelů, komunikačních
základnových stanic, ostatních budov a kancelářských prostor jsou následující:

31. 12. 2010 31. 12. 2009
(v mil. Kč)
Do 1 roku 564 440
1–3 roky 658 585
3–5 let 644 570
Nad 5 let 2 587 2 157
Celkem 4 453 3 752

V roce 2010 si Společnost začala pronajímat trasy optických kabelů pomocí operativního leasingu. Pronájmy těchto optických kabelů jsou
v minimálních závazcích z nevypověditelných splátek operativních pronájmů zastoupeny částkou 931 mil. Kč.

3.13 Záruky a garance

Z pověření Společnosti byly na její vrub vystaveny bankovní garance ve prospěch pronajímatelů komerčních prostor a nemovitostí
a vypisovatelů obchodních veřejných soutěží k 31. prosinci 2010 v celkové částce 77 mil. Kč (k 31. prosinci 2009: 73 mil. Kč).

Závazky z titulu dovozních cel jsou k 31. prosinci 2010 ručeny bankovními zárukami v celkové výši 50 mil. Kč (k 31. prosinci 2009: 50 mil. Kč).

3.14 Výnosy a náklady z provozní činnosti

3.14.1 Provozní výnosy podle hlavních činností

2010 2009
(v mil. Kč)
Prodej mobilních telefonů a příslušenství 613 629
Poskytování služeb komunikační sítě 28 049 29 646
Celkem 28 662 30 275
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3.14.2 Provozní výnosy a náklady

2010 2009
(v mil. Kč)
Provozní výnosy z běžné činnosti 28 662 30 275
Ostatní výnosy 2 355 2 403
Výnosy celkem 31 017 32 678
Náklady vynaložené na prodané zboží 1 496 1 600
Spotřeba materiálu a energií 461 605
Služby 11 415 12 056
Osobní náklady 2 549 2 304
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3 132 4 827
Ostatní provozní náklady 1 436 -54
Provozní náklady celkem 20 489 21 338
Provozní hospodářský výsledek 10 528 11 340

Ostatní provozní náklady roku 2009 zahrnují částku 2003 mil. Kč z titulu rozpuštění rezervy a 1053 mil. Kč vztahující se k urovnání sporu se
společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (viz poznámka 3.7 Rezervy).

Služby zahrnují zejména pronájmy linek, propojovací náklady, náklady na externí marketingové služby a nájemné.

3.15 Výnosy a náklady z finanční činnosti

2010 2009
(v mil. Kč)
Výnosy z finančních operací a výnosové úroky 164 284
Finanční výnosy – ostatní 204 272
Náklady z finančních operací a nákladové úroky -1 -1
Finanční náklady – ostatní -301 -335
Finanční výsledek hospodaření 66 220
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3.16 Transakce a zůstatky vůči spřízněným osobám

Následující transakce se týkají akcionářů a ostatních spřízněných osob:

2010 2009
(v mil. Kč)
České Radiokomunikace a.s.*:
Nakoupené služby (pronajaté okruhy, nájemné a ostatní) 374 211
Nákup části podniku 0 387
Skupina DTAG:
Roaming, propojení a související nakoupené služby 436 411
Ostatní nakoupené služby a hmotné dodávky 134 139
Náklady z přefakturace služeb 576 618
IT služby 732 786
Nákupy cizí měny v tržních hodnotách 1 519 534
Nákupní transakce celkem 3 771 3 086
České Radiokomunikace a.s.*:
Prodané služby GSM a propojení 41 44
Skupina DTAG:
Roaming, propojení a související prodané služby 319 400
Rebranding – přefakturace 0 7
Výnosy z přefakturace služeb 332 305
Výnosový úrok z poskytnuté půjčky 156 272
Prodejní transakce celkem 848 1 028

Pohledávky za spřízněnými osobami:

31. 12. 2010 31. 12. 2009
(v mil. Kč)
České Radiokomunikace a.s.*:
Pohledávky ze služeb GSM a ostatních služeb 2 57
Skupina DTAG:
Pohledávky z roamingu, propojení a souvisejících poskytnutých služeb 189 446
Pohledávky a poskytnuté zálohy z ostatních služeb a slev 153 178
Poskytnutá půjčka (včetně úroků) 8 919 10 002
Pohledávky z derivátů (reálná hodnota) 6 16
Celkem pohledávky za spřízněnými osobami 9 269 10 699

Závazky vůči spřízněným osobám:

31. 12. 2010 31. 12. 2009
(v mil. Kč)
České Radiokomunikace a.s.*:
Závazky z pronajatých okruhů a ostatních pronájmů 35 31
Skupina DTAG:
Závazky z roamingu, propojení a souvisejících nakoupených služeb 466 323
Závazky z ostatních služeb a slev 235 295
Závazky z derivátů (reálná hodnota) 18 3
Závazky vůči spřízněným osobám celkem 754 652

* Společnost České Radiokomunikace a.s. je pod společnou kontrolou se společností TMCZ Holdco II (Lux) S.à.r.l.



T-Mobile Czech Republic a.s., Výroční zpráva 2010 35

Dlouhodobý úvěrový rámec poskytnutý Deutsche Telekom International Finance B.V. s celkovým limitem 3823 mil. Kč a splatností
31. prosince 2011 nebyl k 31. prosinci 2010 ani k 31. prosinci 2009 čerpán.

Společnost k 31. prosinci 2010 poskytla krátkodobou půjčku Deutsche Telekom AG ve výši 8900 mil. Kč (k 31. prosinci 2009: 10 000 mil. Kč).
Tato půjčka se skládá ze šesti dílčích plnění s dobou splatnosti do tří měsíců a individuální úrokovou sazbou stanovenou na základě principu
tržního odstupu. Všechna plnění jsou denominovaná v Kč. Ve výkazu peněžních toků jsou peněžní toky vyplývající z této půjčky, vzhledem
k vysoké obrátce půjčky, vykázány na netto bázi.

3.17 Daně

3.17.1 Splatná daň z příjmů právnických osob

Společnost očekává, že výsledky týkající se splatné daně z příjmů v běžném roce budou následující:

2010 2009
(v mil. Kč)
Výsledek hospodaření před zdaněním 10 594 11 560
Daňově neuznatelné výdaje 1 272 909
Nezdaňované výnosy -860 -3 252
Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy 350 2 059
Daňový základ před odpočty 11 356 11 276
Uznatelné dary -18 -10
Upravený základ daně 11 338 11 266
Splatný daňový náklad 2 154 2 253
Dodatečné snížení (-)/zvýšení (+) daně za minulá období -15 30
Daňový náklad běžného roku 2 139 2 283
Zaplacené zálohy -2 061 -1 400
Daňový závazek 93 853

3.17.2 Odložená daň

31. 12. 2010 31. 12. 2009
(v mil. Kč)
Rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku -1 594 -1 851
Rozdíl mezi daňovou a účetní hodnotou zásob 60 90
Rozdíl mezi daňovou a účetní hodnotou pohledávek 558 378
Ostatní rezervy 588 587
Přechodné rozdíly celkem -388 -796
Čistý odložený daňový závazek -74 -151

Čistý odložený daňový závazek k 31. prosinci 2010 a k 31. prosinci 2009 jsou vypočteny s použitím sazby daně z příjmů právnických osob 19 %.
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4. Zaměstnanci a řídící pracovníci

Vývoj osobních nákladů (údaje v mil. Kč, pokud není uvedeno jinak):

Celkem Z toho řídící pracovníci
2010 2009 2010 2009

Průměrný počet zaměstnanců 2 904 2 866 36 38
Mzdové náklady 1 832 1 679 132 137
Odměny členům statutárních orgánů 2 2 0 0
Sociální a zdravotní pojištění 636 542 25 18
Ostatní osobní náklady 79 81 5 5
Celkem osobní náklady 2 549 2 304 162 160

Plnění poskytnuté statutárním orgánům nebo jejich členům a členům dozorčích orgánů v roce 2010:

Příjmy celkem Peněžité příjmy Naturální příjmy
(v mil. Kč)
Představenstvo 1 1 0
Dozorčí rada 1 1 0

Plnění poskytnuté statutárním orgánům nebo jejich členům a členům dozorčích orgánů v roce 2009:

Příjmy celkem Peněžité příjmy Naturální příjmy
(v mil. Kč)
Představenstvo 1 1 0
Dozorčí rada 1 1 0

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků za celý rok. Pod pojmem „řídící pracovníci“ se rozumí výkonní
ředitelé a ředitelé Společnosti.

Společnost od roku 2002 poskytuje zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění, v roce 2010 celková výše příspěvku dosáhla 35 mil. Kč
(v roce 2009: 31 mil. Kč).

Společnost v roce 2010 a 2009 neposkytla žádné půjčky členům statutárních orgánů. Společnost poskytuje členům vedení automobily ke
služebním i osobním účelům. Celková hodnota vozidel, které vedení Společnosti používalo k 31. prosinci 2010, je 17 mil. Kč (k 31. prosinci
2009: 20 mil. Kč). Od roku 2004 Společnost poskytuje užšímu vedení Společnosti úhradu benzinu pro soukromé účely. V roce 2010 dosáhl
tento příspěvek výše 2 mil. Kč (v roce 2009: 1 mil. Kč).
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5. Odměna auditorské společnosti

Informace o odměně auditorské společnosti za konsolidační celek jsou uvedeny ve výroční zprávě mateřské společnosti Deutsche Telekom AG.

6. Události po datu účetní závěrky

Po datu závěrky došlo ke změně vlastnické struktury Českých Radiokomunikací a.s. V souvislosti s touto změnou České Radiokomunikace a.s.
přestaly být spřízněnou osobou Společnosti.

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným jiným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2010.

Schválení účetní závěrky
Tato účetní závěrka byla schválena představenstvem Společnosti k vydání dne 25. března 2011.

Roland Mahler
Předseda představenstva


