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Vážení pøátelé, dámy a pánové,
jeden rok v historii firmy zùstane nakonec z dlouhodobìjšího
pohledu „pouze“ jedním rokem z mnoha, ale právì pøi
bilancování završeného období si èlovìk uvìdomí, kolik cílù
a nadìjí v nìm bylo vepsáno, kolik úsilí do nìj bylo vloženo
a jaká splnìná èi nesplnìná pøání a oèekávání pøinesl.
Loòský rok v životì spoleènosti T-Mobile byl úzce provázán
s dìním na èeském telekomunikaèním trhu, který v uplynulém
období doznal výrazných zmìn. Bezpochyby jednou
z nejvýznamnìjších událostí byly zmìny vlastníkù
telekomunikaèních operátorù a s nimi pøíchod dvou operátorù
svìtových. Pøipoèteme-li k tomu pøijetí nového zákona
o elektronických komunikacích èi pøípravu služby
pøenositelnosti èísel, je zøejmé, že „telekomunikaèní“ rok 2005
nouzí o dynamický vývoj rozhodnì netrpìl.
Spoleènost T-Mobile obsluhovala na konci roku 2005 celkem
4,63 milionu zákazníkù, což znamená meziroèní pøírùstek více
než 274 tisíc zákazníkù. Dále jsme posílili naši pozici v oblasti
tarifních zákazníkù na témìø 1,3 milionu, když z celkového
poètu nových klientù bylo právì tìch tarifních plných

67 procent. Nejvyšší pøírùstky zákaznické báze v roce 2005
zaznamenalo tøetí a ètvrté ètvrtletí. Bezesporu se o to zasloužila
øada novinek, které T-Mobile pøedstavil v prùbìhu roku, ať už to
byla velmi úspìšná kampaò výhodného volání na pevné linky,
letní nabídka tzv. „dvojnásobkù“, výhody programu Twist Bonus,
podzimní akce desetinásobkù volných minut èi tradiènì
pøitažlivá vánoèní nabídka. Zájemci o mobilní data jistì uvítali,
že jsme velkou mìrou rozšíøili pokrytí technologií EDGE
a spustili první síť UMTS v Èeské republice. Výraznì se projevil
i nárùst zájmu o nové mobilní pøístroje: prodáno jich bylo více
než 873 000, tedy o 29 procent více než v roce pøedchozím.
Ještì jednou pøelomovou událostí se uplynulých dvanáct mìsícù
zapsalo do historie T-Mobile – v polovinì roku jsme pøedèili
do té doby nejvìtšího mobilního operátora v poètu zákazníkù.
Výsledek ze závìru roku, kdy se situace obrátila, jasnì ukázal,
jak vysoce konkurenèní je èeský trh mobilních komunikací.
Zároveò pøedznamenal, že i následující období bude ostrým
bojem o udržení pøíznì zákazníkù. Je pochopitelné, že rùst
na saturovaném trhu se zpomaluje, naši strategii dosáhnout
prvenství v oblasti rùstu hodnoty to ale nezmìní.
Všechny výše uvedené aktivity a øada dalších, vèetnì
úspìšného uskuteèòování programu Save for Growth,
se pozitivnì promítly i do finanèních ukazatelù spoleènosti.
Tržby spoleènosti se zvýšily o 5 procent a èistý zisk témìø
o 11 procent. Tento zdravý vývoj spoleènosti nám umožòuje dále
investovat do rozvoje služeb, abychom uspokojili pøání
zákazníkù.

Loni získané ocenìní v prestižní celostátní soutìži
Zamìstnavatel roku jasnì hovoøí o tom, že jsme nejen
odborníky, ale pøedevším veøejností vnímáni jako úspìšná
a silná spoleènost. Pøi ohlédnutí za všemi tìmito úspìchy
si však T-Mobile zøetelnì uvìdomuje, kdo za nimi stojí
pøedevším. Jsou to naši zamìstnanci a jejich každodenní
nasazení, s nímž pøistupují k vykonávání svých povinností.
K tomu, aby mohli být v práci maximálnì spokojeni a stali
se co možná nejlepšími „vyslanci“ znaèky, odstartovala naše
firma v loòském roce projekt zamìøený na novou firemní kulturu
a zlepšení pracovního prostøedí. Vìøím, že se tak podaøí naši
spoleènost nadále zlepšovat a podporovat její další rùst.
Jedno je jisté: našim zákazníkùm musíme dokázat, že si pozici
jednièky zasloužíme, že se na nás mohou spolehnout a že u nás
vždy najdou špièkové produkty a služby spolu s kvalitní péèí.
Naše poslání je jasné: Chceme se stát nejuznávanìjším
poskytovatelem služeb. Vìøím, že jako jeden tým, s vynaložením
našich sil a schopností, se nám podaøí uspìt.

Timotheus Höttges
pøedseda pøedstavenstva T-Mobile Czech Republic a.s.
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Profil spoleènosti

Spoleènost T-Mobile Czech Republic a.s. byla založena v roce
1996 (tehdy nesla název RadioMobil) a v témž roce zaèala
nabízet služby mobilní komunikace pod názvem Paegas.
Roku 2002 došlo ke zmìnì znaèky a poté i názvu spoleènosti.
T-Mobile je operátorem veøejné mobilní komunikaèní sítì
standardu GSM a je oprávnìn provozovat síť tøetí generace
UMTS. K 31. prosinci obsluhoval celkem 4,63 milionu zákazníkù
a dále posílil pozici jednièky v segmentu firemních klientù.
Vedle tarifních (paušálních) programù nabízí T-Mobile služby
pro majitele pøedplacených karet pod znaèkou Twist èi služby šité
na míru firemní klientele i veøejným institucím. Zákazníci využívají
kromì hlasových služeb a textových zpráv v èím dál vìtší míøe
nehlasové služby, jako jsou datové pøenosy prostøednictvím
technologií GPRS, WiFi, EDGE a nejnovìji také UMTS. Rostoucí
oblibu zaznamenávají i zprávy MMS èi multimediální služby
na mobilním portálu t-zones. Síť T-Mobile dnes pokrývá pøes
99 % èeské populace a 99,98 % silnic tøídy E na území Èeské
republiky a v zahranièí mohou zákazníci spoleènosti T-Mobile
volat v sítích témìø 400 operátorù ze 150 zemí.
Pøední pozici T-Mobile v oblasti inovací a jeho pøínos k rozvoji
mobilního trhu v minulosti potvrdila øada domácích
i mezinárodních ocenìní. Od svého založení pøitom spoleènost

klade dùraz na kvalitu nabízených služeb. Také za tento pøístup
získala v poslední dobì nìkolik uznání. Na konci roku 2003
T-Mobile jako jediný èeský mobilní operátor obdržel ocenìní
kvality dle evropských mìøítek – Committed to Excellence
(Odhodlání k úspìchu). Na sklonku roku 2004 spoleènost
dosáhla druhého stupnì, nazvaného Recognised for Excellence
(Uznání za úspìch), poté, co jí Rada ÈR pro jakost udìlila
nejvýznamnìjší ocenìní za management kvality – Národní cenu
Èeské republiky za jakost.
T-Mobile je èlenem mezinárodní telekomunikaèní skupiny
T-Mobile International. Hlavní pøínosy tohoto èlenství spoèívají
ve svìtoznámé globální znaèce, v možnosti sdílení cenných
znalostí a zkušeností a v neposlední øadì v efektivním postupu
pøi spoleèném nákupu, vývoji a uvedení nových služeb.
Zákazníci díky mezinárodnímu zázemí T-Mobile mohou
i za hranicemi poèítat s dostupností služeb, na nìž jsou zvyklí
z domova, a využít jednotné, velmi výhodné ceny volání.

Informaèní èást
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Deset let existence

1996
I Dne 14. bøezna 1996 se stalo vítìzem nabídkového øízení
ministerstva hospodáøství na mezinárodního partnera
Èeských radiokomunikací konsorcium CMobil.
I Spoleènost RadioMobil byla u obchodního soudu
registrována v èervnu a provoz sítì mobilních telefonù Paegas
zahájila 30. záøí.
I Ke konci roku pøekroèil poèet majitelù mobilních telefonù
Paegas 30 000.

2000
I Síť Paegas zaèala využívat vysílaèe i v pásmu 1800 MHz.
Spojením služeb internetu a možností mobilního telefonu
vznikl nový komplexní portál Paegas Click.
I Jako první na svìtì (spolu s nìmeckou sítí D1 operátora
T-Mobil) nabídla spoleènost twistovým zákazníkùm pøímé
volání v zahranièních sítích.
I Poèet uživatelù sítì Paegas se ke konci roku pøiblížil hranici
1 865 000.

1997
I Z prestižní soutìže CZECH TOP 100 si RadioMobil odnesl
první místo jako nejdynamiètìji se rozvíjející spoleènost.
I Nové služby, pøipojení k internetu a vùbec první pøedplacené
karty u nás využívalo koncem roku již 173 000 zákazníkù.

2001
I Byl zahájen provoz vysokorychlostních datových pøenosù
GPRS a získána licence na provozování technologie sítì tøetí
generace UMTS.
I Na veletrhu Invex obdržela spoleènost dvì ocenìní: titul
The Best of Invex za službu Paegas Navigator a Køišťálový
disk za službu ClickBox.
I Služeb sítì Paegas využívalo 2,85 milionu zákazníkù.

1998
I Bylo pøedstaveno mnoho pøevratných novinek (napø. Paegas
Internet Call, Paegas Info, GSM Banking).
I V soutìži Èeských 100 nejlepších se RadioMobil umístil jako
první v anketì nejobdivovanìjších telekomunikaèních firem
v ÈR.
I Služeb sítì Paegas využívalo již 373 000 zákazníkù – o celých
115 % více než v roce 1997.
1999
I Z mezinárodního kongresu operátorù GSM v Cannes
se spoleènost vrátila s titulem nejlepšího svìtového operátora
GSM v kategorii technické inovace.
I Jako jedna z prvních sítí na svìtì umožnila síť Paegas
uživatelùm pøedplacených karet Twist odesílat a pøijímat
krátké textové zprávy.
I Provoz zahájilo nové call centrum v Lounech, které koncem
roku poskytovalo služby již 875 000 zákazníkù.

2002
Tento rok se stal rokem pøelomovým: Paegas se zmìnil
v T-Mobile. Za nejatraktivnìjší image získal cenu Rhodos.
I Spoleènost otevøela regionální centrum v Hradci Králové
a položila základní kámen nového sídla v Praze-Roztylech.
I Síť obstála bìhem srpnových povodní, pøeèíslování
telefonních sítí v ÈR a listopadového summitu NATO v Praze.
I Poèet zákazníkù pøekroèil hranici 3,5 milionu.
I

2003
Plnì v barvách T-Mobile: spoleènost pøijala název T-Mobile
Czech Republic a.s.
I Nastoupil mobilní portál t-zones, multimediální zprávy MMS
a pøístroje urèené exkluzivnì pro zákazníky T-Mobile.
I Byl vytyèen cíl stát se jednièkou na èeském trhu. V nabídce
se objevily speciální tarify pro rùzné cílové skupiny (napø.
studenty, cizince) a nejvýhodnìjší mobilní pøipojení k internetu.
I Druhý rok po sobì získal T-Mobile nejvíce nových klientù.
K 31. prosinci pøekroèil poèet uživatelù hranici 3,9 milionu.
I

2004
I Novým sídlem spoleènosti se stala administrativní budova
v Praze-Roztylech.
I Pod záštitou T-Mobile probìhl evropský šampionát ve fotbale.
I Nové tarifní programy pro paušální zákazníky pøinesly
nejvýhodnìjší ceny za minutu volání do všech sítí.
Nejrychlejší internet v mobilu umožnila technologie EDGE
a spuštìní se doèkala služba T-Mobile HotSpot.
I T-Mobile se stal generálním partnerem hudebního poøadu
t-music; na jeho podporu vznikl i stejnojmenný internetový
portál.
I V dubnu byla pøekonána magická hranice 4 milionù
zákazníkù. Ke konci roku se poèet zákazníkù vyšplhal
na 4,36 milionu a tøetí rok po sobì získala spoleènost nejvíce
nových klientù. Nejvíce firem spoléhalo na T-Mobile.
2005
I K poslednímu èervnu evidovala spoleènost v porovnání
s ostatními mobilními operátory nejvíce zákazníkù.
I Pod názvem Internet 4G spustil v øíjnu T-Mobile první síť
UMTS v Èeské republice, a dále tak rozšíøil portfolio datových
služeb.
I Cyklistická stáj T-Mobile si dojela pro celkové prvenství
v soutìži družstev na Tour de France. Hudbu nejen v mobilu
ovládla skupina Chinaski, jejíž turné podpoøil T-Mobile,
a v mezinárodním mìøítku operátor ohlásil výhradní
partnerství s Robbiem Williamsem.
I Ke konci roku se poèet zákazníkù vyšplhal na 4,36 milionu
a tøetí rok po sobì získala spoleènost nejvíce nových klientù.
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Tøi otázky pro vedení spoleènosti

1. Co byl podle vás nejvìtší úspìch T-Mobile v loòském roce? Èeho si ceníte nejvíce za celou spoleènost i za svùj úsek?
2. Co považujete za nejvìtší pracovní výzvu v letošním roce? Jaké hlavní úkoly pøed vámi stojí?
3. V roce 2006 oslaví T-Mobile 10 let své existence na èeském trhu. Co byste mu popøál/a do dalšího desetiletí?
1. V polovinì roku 2005 jsme stanuli na postu
jednièky mezi mobilními operátory. Vážím si toho
i pøesto, že o šest mìsícù pozdìji jsme o tento trùn
pøišli. Ukázalo se totiž, že Eurotel není
neporazitelný – vždyť rozdíl v poètu zákazníkù
se poèítá na desítky tisíc v pomìru k celkovým
milionùm. A navíc nejvíce hovorù putovalo loni
právì do naší sítì, stejnì jako tomu bylo v roce
2004. Dále bych rád zdùraznil náš úspìch se
službou Pevná+, který jasnì ukazuje, že doba
pevných linek spìje pomalu, ale jistì ke konci.
V neposlední øadì jsme spustili první UMTS
v Èeské republice; pro tuto síť tøetí generace jsme
zvolili technologii vysokorychlostního internetu
TDD, což byl urèitì správný krok, odrážející
potøeby naších zákazníkù.
2. Z konkurenèního prostøedí na trhu mobilních
komunikací budou tìžit pøedevším zákazníci.

A my jsme pøipraveni vést èestný boj, abychom
dokázali, že jsme operátor s nejlepšími službami
a péèí o zákazníka. Dùležití pro nás budou všichni
zákazníci: klienti konkurence, lidé, kteøí mobilní
služby dosud nevyužívají, a samozøejmì také naši
stávající uživatelé. Hlavní strategií T-Mobile je stát
se nejuznávanìjším poskytovatelem služeb. Získat
postavení jednièky co do poètu zákazníkù
a obratu je její souèástí.
3. Samozøejmì zdraví! Mám na mysli zdravý rùst
naší spoleènosti. Jen tak si mùžeme i v dalším
desetiletí udržet pøízeò zdravì spokojených
zákazníkù. Týká se to i všech našich
zamìstnancù, kteøí za minulá léta odvedli poctivou
práci. Pøeji jim zdravou motivaci, zdravou
cílevìdomost a zdravý pocit uspokojení z jejich
výkonù.

Roland Mahler
Generální øeditel T-Mobile Czech Republic
Narozen: 1949, Worms, Nìmecko.
Vzdìlání: Technická vysoká škola v Darmstadtu.
Profesní historie: Deutsche Bundespost,
Spolkové ministerstvo pošt a telekomunikací,
Deutsche Telekom, T-Mobile Deutschland;
generálním øeditelem je od svého pøíchodu
do èeského T-Mobile v roce 2000.
Zájmy: Jízda na koni, jachting, lyžování, cyklistika,
v zimì koncerty a divadlo, v létì návštìva
historických míst v Èeské republice a aktivity
v pøírodì; hovoøí nìmecky, anglicky a francouzsky.
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1. Vìcí, kterých si cením, je øada, poèínaje
zájmem o naše služby. Dokládají to èísla za loòský
rok, napøíklad témìø 120 000 uživatelù služby
Pevná+, více než milion zákazníkù registrovaných
v programu Twist Bonus nebo pøes 300 000
klientù, kteøí používají uvítací tóny. Vážím si
i ocenìní pro T-Mobile za nejlepší webové stránky
a ocenìní v oblasti reklamy. Osobní radost mám
z postupu fotbalové reprezentace, kterou T-Mobile
sponzoruje, na mistrovství svìta.
2. Jako zásadní vidím posílení pozice znaèky
T-Mobile ve všech jejích atributech, a pøedevším
s ohledem na jednoduchost. V tomto roce bychom
dále chtìli rozšíøit nabídku služby Internet 4G

1. Finanèní úsek se v minulém roce zamìøoval
na podporu požadavkù interních zákazníkù
a tímto zpùsobem se podílel na dosažení
úspìšných výsledkù celé spoleènosti. Z finanèní
oblasti bych vyzdvihl zavedení požadavkù
vycházejících z legislativy Sarbanes-Oxley.

do více než 80 mìst, ztrojnásobit poèet zákazníkù,
kteøí budou používat Pevnou+, zavést službu
web’n’walk a díky novému roamingovému tarifu
Cestovatel zvýšit povìdomí o nejvýhodnìjším
volání v zahranièí.
3. Naší spoleènosti pøeji dalších deset úspìšných
let v prestižní pozici lídra mobilního
telekomunikaèního trhu a také miliony
spokojených a vìrných zákazníkù. Nechci však
zapomenout ani na zamìstnance: rád bych jim
podìkoval za jejich osobní nasazení a loajalitu
firmì. Bez nich bychom urèitì nebyli tam,
kde jsme nyní.

2. V roce 2006 oèekávám významnou dynamiku
na mobilním trhu v Èeské republice. Nejvìtší
výzvou proto bude proaktivní implementace zmìn,
které se na trhu odehrají, do fungování naší
spoleènosti.
3. Aby následujících deset let bylo nejménì
stejnì úspìšných!

Jiøí Dvorjanèanský
Výkonný øeditel úseku marketingu
Narozen: 1969, Karviná, Èeská republika.
Vzdìlání: ÈVUT Praha, Fakulta elektrotechnická;
Národní polytechnický institut ve francouzském
Grenoblu.
Profesní historie: Èokoládovny Praha, COTY
Èeská republika; v TMCZ pracuje od roku 1999,
výkonným øeditelem úseku marketingu se stal
v roce 2002.
Zájmy: Golf, akèní filmy, jízda na horském kole,
pøíležitostnì fotbal s kamarády a potápìní; v zimì
amatérský hokej a po veèerech poslech vážné
hudby se sklenkou èerveného vína; hovoøí èesky,
anglicky a francouzsky.

Otakar Král
Výkonný øeditel finanèního úseku
Narozen: 1966, Praha, Èeská republika.
Vzdìlání: ÈVUT Praha, Fakulta ekonomiky
a øízení; ACCA, Londýn; Masarykùv ústav vyšších
studií pøi ÈVUT, Praha.
Profesní historie: Škoda Diesel, Deloitte&Touche;
v TMCZ pracuje od roku 1996, výkonným
øeditelem finanèního úseku se stal v roce 2002.
Zájmy: Sport – silnièní a horská cyklistika,
lyžování sjezdové i na bìžkách; hovoøí èesky
a anglicky.
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1. Výsledky za loòský rok jasnì ukazují, že naše
snaha nabízet zákazníkùm stále lepší služby
a komplexní péèi je odmìòována úspìchem.
Èeho si na této skuteènosti nejvíce cením?
Že prakticky všichni zamìstnanci obchodního
oddìlení si vzali náš dlouhodobý cíl za svùj
a podali fantastický výkon s fantastickým
výsledkem.
2. Naše dlouhodobá strategie získání pozice lídra
v mobilních komunikacích na èeském trhu
je urèitì správná a pøevedení tohoto cíle do praxe

1. Jako první ve skupinì T-Mobile jsme zavedli
diferencovanou péèi o zákazníky. Jsme teï
schopni šít péèi na míru prakticky každému
jednotlivci èi skupinì zákazníkù. Odmìnou
nám byl rùst zákaznické spokojenosti.
Na mezinárodním poli mne velice potìšilo
ocenìní za nejlepší samoobslužnou péèi. Cena
„Self Service Excellence“, kterou jsme dostali
v Miami, vyzdvihuje naše úspìchy v oblasti
automatizované péèe, ať už jde o Mùj T-Mobile
na webu, èi obsluhu pøes IVR nebo SMS.

na velice konkurenèním trhu jistì nebude snadné.
Ale je to ta nejlepší výzva, kterou jsme si mohli
pro náš obchodní tým pøát.
3. V budoucnu pøežijí na svìtovém trhu pouze
silní globální operátoøi a my se mùžeme opøít
o silnou globální znaèku. Do dalšího desetiletí
bych popøál hlavnì hodnì skvìlých zamìstnancù,
kteøí jsou jedním z klíèových faktorù pro dosažení
firemních cílù, a samozøejmì hodnì spokojených
zákazníkù, aby byl T-Mobile ještì úspìšnìjším
a pro zákazníky zajímavìjším operátorem.

2. Udìláme vše pro to, abychom se stali lídry
v oblasti péèe o zákazníky. Chceme zákazníkùm
pøinášet pøíjemný a jednoduchý kontakt
s T-Mobile a se svìtem mobilních komunikací,
užiteèné rady a podporu na všech našich
kontaktních místech. Nabídneme jim více
pøíležitostí jednoduše nakupovat nebo napøíklad
prodloužit smlouvu èi pøejít z Twistu na tarif
pouhým zavoláním.
3. Aby každý zákazník na otázku „Doporuèil byste
T-Mobile na základì osobní zkušenosti svým
pøátelùm a známým?“ odpovìdìl: „Urèitì ano!“
A hodnì štìstí do dalších deseti let.

Miroslav Rakowski
Výkonný øeditel obchodního úseku
Narozen: 1968, Èeský Tìšín, Èeská republika.
Vzdìlání: VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství.
Profesní historie: Gillette Èeská republika, COTY
Èeská republika, COTY Polsko; výkonným
øeditelem obchodního úseku je od svého
pøíchodu do TMCZ v roce 2002.
Zájmy: Sport – golf, tenis, bruslení a lyžování;
hovoøí èesky, anglicky a polsky.

Tomáš Rùžièka
Výkonný øeditel úseku služeb zákazníkùm
Narozen: 1969, Tábor, Èeská republika.
Vzdìlání: ÈVUT Praha, Fakulta elektrotechnická;
Vysoká škola ekonomická Praha, Fakulta financí.
Profesní historie: New Boston Associates Inc.,
Boston, MA, USA; Advokátní a patentová kanceláø
Traplová–Hakr–Kubát, Praha; v TMCZ pracuje
od roku 1996, výkonným øeditelem úseku služeb
zákazníkùm se stal v roce 2003.
Zájmy: Sportovní støelba, vodní turistika a pobyt
v pøírodì, elektronika, úèast na správì vìcí
veøejných na úrovni zastupitelstva mìstské èásti;
hovoøí èesky a anglicky.
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1. Naším nejvìtším loòským úspìchem bylo
podle mého názoru spuštìní služby UMTS-TDD,
díky které jsme pøed konkurencí získali náskok
v nabídce širokopásmových služeb. Kdybych mìl
jmenovat to, èeho si cením nejvíce za spoleènost
a za svùj úsek, bylo by na prvním místì rozšíøení
nabídky našich služeb v reálném èase díky
úspìšnému komerènímu spuštìní platformy IN
pøíští generace. Zmínit ale musím i zavedení
mezinárodní platformy iBMD v rámci T-Mobile
Czech Republic.

co se týká kvality a inovací. T-Mobile se musí stát
synonymem pro maximální uživatelský zážitek
– zákazníci si musí øíct: „Funguje to, je to rychlé,
je to prostì skvìlé!“
3. V pøíštím desetiletí budeme samozøejmì
usilovat o to, aby služby 3G byly stejnì úspìšné,
jako byly v uplynulých deseti letech služby 2G.
S tím souvisí i úspìšné zaèlenìní naší nové
firemní kultury, jejímž cílem je udržet si stále stejnì
motivované a ctižádostivé zamìstnance, díky
kterým jsme dnes tam, kde jsme.

2. Urèitì se pokusíme znovu získat pozici
jednièky v poètu zákazníkù. Lídrem chceme být
i v oblasti širokopásmových služeb, a to zejména

1. I pøesto, že jsem nemìla možnost být u toho
osobnì, sledovala jsem vynikající výsledky
T-Mobile ze sesterské spoleènosti na Slovensku.
Mám samozøejmì velkou radost z dvojitého
prvenství – jednièky na trhu v poètu zákazníkù
a také v soutìži Zamìstnavatel roku. Jsou to
úspìchy, za kterými vidím spoustu práce, úsilí
i štìstí.

2. Za nejvìtší výzvu pro rok 2006 považuji
pokraèování rozvoje v oblasti leadershipu, jakožto
stìžejní èásti zmìn firemní kultury. A to vše
za podmínek stále se zvyšující konkurence
na telekomunikaèním pracovním trhu.
3. Co popøát do dalšího desetiletí? Snad jen ty
nejlepší zamìstnance, spoustu spokojených
zákazníkù a slábnoucí konkurenci.

Heinz Schmid
Výkonný øeditel technologického úseku
Narozen: 1951, Norimberk, Nìmecko.
Vzdìlání: Univerzita aplikovaných vìd, Fakulta
elektrotechnická, Norimberk.
Profesní historie: Deutsche Telekom, T-Mobile
Deutschland; v TMCZ pracuje od roku 1996,
výkonným øeditelem technologického úseku
se stal v roce 1999.
Zájmy: Rodina, cestování, fotbalový fanoušek
týmu 1. FC Norimberk a èeského národního týmu;
hovoøí nìmecky a anglicky.

Barbora Stejskalová
Výkonná øeditelka úseku lidských zdrojù
Narozena: 1971, Boskovice, Èeská republika.
Vzdìlání: Masarykova univerzita Brno,
Pedagogická fakulta; Nottingham Trent University
– MBA.
Profesní historie: Johnson & Johnson Praha,
GE Capital Èeská republika a Slovensko, T-Mobile
Slovensko; na pozici výkonné øeditelky úseku
lidských zdrojù v TMCZ nastoupila v listopadu
2005.
Zájmy: Zahrada, rekreaèní sport – lyžování, kolo,
turistika, golf; hovoøí èesky, anglicky a rusky.
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Organizace a lidské zdroje

Hodnoty, vize a poslání spoleènosti T-Mobile se utváøely
postupnì s tím, jak se spoleènost rozrùstala. Nejdùležitìjším
mezníkem v historii spoleènosti byl v každém ohledu rok
2002, kdy jsme se stali souèástí T-Mobile International
Group. V rámci zaèlenìní do této mezinárodní skupiny jsme
se pøihlásili k základním strategickým bodùm.
Vize/poslání (od roku 2003 do souèasnosti):
Budeme nejuznávanìjším poskytovatelem služeb.
Firemní hodnoty jsou definovány v tzv. „základních principech“
(Guiding Principles), které jsou obecnì platné pro celou
skupinu T-Mobile.
Základní principy spoleènosti T-Mobile 2003-2005
Klademe dùraz na jednoduchost.
Spokojenost zákazníkù je naší hnací silou.
One Company – jediná strategie vedoucí k vítìzství.
Rozvíjíme lidský potenciál.
Øíkejme pravdu, a to celou.
Já jsem T-Mobile – se mnou mùžete poèítat.

Sídlo spoleènosti
Sídlo TMCZ se nachází v Praze-Roztylech a je dobøe dostupné
mìstskou hromadnou dopravou i autem. Zákaznická centra sídlí
v Lounech a Hradci Králové.
Péèe o zamìstnance
T-Mobile umožòuje každému zamìstnanci rozvinout jeho talent
a schopnosti. Proto klade velký dùraz na vzdìlávání a rozvoj,
který lze rozdìlit do pìti oblastí: osobní efektivita, týmová
efektivita, obchodní a provozní øízení, zákaznická orientace
a manažerské dovednosti. Dùležitým motivaèním nástrojem
spoleènosti jsou také zamìstnanecké výhody nabízené
pracovníkùm nad rámec mzdy; patøí mezi nì napø. pøíspìvek
na penzijní pøipojištìní, stravenky, volnoèasové aktivity, slevové
poukazy a øada dalších.
Dìní ve firmì je vìnován zamìstnanecký magazín echo. Tento
dvoumìsíèník loni uspìl v tradièní soutìži Zlatý støedník, když
získal v kategorii Nejlepší interní èasopis tøetí místo. Aktuální
informace pøináší také intranetová verze magazínu echoPlus
a od loòského dubna nacházejí zamìstnanci každé pondìlí
ve svých e-mailových schránkách magazín echoNews,
pøinášející souhrn dùležitých provozních zpráv a oznámení.
Každoroènì poøádá T-Mobile velká setkání zástupcù vedení
spoleènosti se zamìstnanci, a to ve všech regionech, v nichž
pùsobí. Také loòskými zastávkami tìchto tzv. roadshow se staly
Hradec Králové, Louny, Brno, Ostrava a Praha.

Firemní kultura pro náš lepší svìt
V polovinì loòského roku odstartoval nový projekt s mottem
„Pro váš lepší svìt“, zamìøený na firemní kulturu a pracovní
prostøedí. Cílem projektu, který vzešel z interních workshopù
zástupcù managementu se zamìstnanci, se stalo zvýšení
loajality a spokojenosti zamìstnancù. Rozdìlen byl do pìti
oblastí – pracovní prostøedí, komunikace, øízení výkonnosti,
rituály a leadership. Z konkrétních aktivit, které se za tìmito
pojmy skrývají, jmenujme napøíklad zamìstnanecká fóra neboli
pravidelná setkání zamìstnancù s generálním øeditelem, dále
nový styl oblékání pro výkon pracovních èinností (tzv. Dress
Code) èi barevnou promìnu a umìleckou výzdobu, jež
zpøíjemnily prostory v budovách spoleènosti. S uskuteèòováním
dalších krokù v rámci projektu nové firemní kultury se poèítá
i v následujícím období.
T-Mobile nejžádanìjším zamìstnavatelem
Spoleènost loni uspìla v celostátní soutìži Zamìstnavatel roku,
vyhlašované pod záštitou ministra práce a sociálních vìcí.
Pøi hlasování veøejnosti získal T-Mobile prvenství v kategorii
Nejžádanìjší zamìstnavatel v Èeské republice a v celkovém
hodnocení odborné poroty obsadil druhé místo. Jako jediný
zabodoval i ve všech dalších vyhlášených kategoriích: octl
se mezi pìti nejžádanìjšími firmami podle hodnocení studentù
(Cena organizace AIESEC) a obdržel ocenìní za projekt
v oblasti lidských zdrojù.
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Konkurenèní prostøedí a zákazníci

Abychom v dnešním konkurenèním prostøedí uspìli, jsme
nuceni budovat si svou pozici na trhu navzdory dobøe
zavedenému konkurentovi, který mìl v dobì našeho vstupu
na trh monopolní postavení. Pøestože strategie založená
na nízkých cenách a technické kvalitì mùže být krátkodobì
úspìšná, zákazníky nakonec pøesvìdèí jedinì vynikající
služby za pøimìøenou cenu.
Každá spoleènost vìnuje velkou pozornost budování stabilní
a široké základny spokojených zákazníkù. Èím vìtší je tato
základna, tím výhodnìjší služby mùže firma nabízet. Spoleènost
T-Mobile myslí na budoucnost, a proto vynakládá velké úsilí
nejen na získávání nových zákazníkù, ale také na zajištìní
spokojenosti tìch stávajících. S tím, jak se zvyšuje poèet
zákazníkù, zvyšují se i nároky na kvalitu péèe o zákazníky.
Této oblasti proto T-Mobile vìnuje velkou pozornost.

Prodejní místa
T-Mobile nabízí zákazníkùm své služby prostøednictvím
56 znaèkových prodejen ve všech vìtších èeských mìstech.
Srovnatelnou úroveò služeb jako znaèkové prodejny nabízejí
také tzv. partnerské prodejny, zakládané od roku 2003; ke konci
loòského roku jich bylo v provozu již 68. Souèástí distribuèní
sítì je dalších témìø 1 770 prodejních míst. Prodejní a servisní
síť T-Mobile zajišťuje maximální kvalitu poskytovaných služeb
a je základem dobrých vztahù se zákazníky. Prodejní síť
T-Mobile nabízí pouze nejnovìjší modely telefonù a znaèková
pøíslušenství. Všechny provozovny a smluvní partneøi poskytují
zákazníkùm podrobné informace a odbornou pomoc.
Péèe o zákazníka
Péèe o zákazníka je nedílnou souèástí podnikání. Na úrovni
zákaznického servisu èasto závisí celková spokojenost klientù.

V T-Mobile pøijde vìtšina zákazníkù nejèastìji do styku
se Zákaznickým centrem, které je pøipraveno vyøizovat dotazy
24 hodin dennì sedm dní v týdnu. Individuální pøístup
k zákazníkovi se odráží také v koncepci prezentaèních
místností, tzv. Data Showrooms. Prezentaèní místnost T-Mobile
v Praze-Roztylech nabízí zákazníkùm zdarma specializovaná
školení, možnost vyzkoušet si nejnovìjší zaøízení mobilní
komunikace nebo napøíklad získat informace o øešeních
vhodných pro nejrùznìjší obory podnikání.
O dìní ve spoleènosti jsou klienti i partneøi informováni
prostøednictvím nìkolika publikací. Patøí mezi nì mìsíèník Dialog,
ètvrtletní lifestylový èasopis Impuls, magazíny pro firemní klientelu
Professional a eProfessional a také mìsíèník pro novináøe Media
Navigator, který je souèástí speciálního webu t-press.
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Služby a produkty v roce 2005

Kvalita nabízených služeb spolu s vynikající péèí o zákazníky
byly a jsou pro T-Mobile hlavní prioritou. Loòský rok tak
pøinesl vedle nových tarifních zvýhodnìní èi mimoøádných
cenových nabídek nìkolik pøevratných novinek v oblasti
datových služeb a nová øešení pøedevším pro firemní
klientelu. Aktivity pro zábavu a volný èas níže uvedený výèet
uzavírají.
Nabídky výhodnìjšího volání
Hned na zaèátku roku pøipravil T-Mobile zákazníkùm pøíležitost,
jak získat za velmi výhodných podmínek telefon s paušálním
programem a tarifním zvýhodnìním HIT. Tato nabídka byla
urèena všem novým klientùm a také tìm, kdo využívali
pøedplacených služeb Twist a rozhodli se pro uzavøení smlouvy.
Pøi volání na pevnou linku se vyplatí mobil. Pøesvìdèit se o tom
mohli zákazníci, kteøí si poøídili tarifní zvýhodnìní Pevná+,
jež T-Mobile nabízí od loòského února a s nímž vyjde minuta
hovoru na jednu korunu. Pevná+ si brzy našla øadu pøíznivcù
a stala se vùbec jednou z nejúspìšnìjších nabídek operátora.
K efektivnìjšímu využívání mobilního telefonu pøispìly i další
dvì nové služby: Mùj limit, umožòující nastavit maximální útratu
za volání, a služba Moji blízcí, díky níž si mùže až pìtièlenná
skupina navzájem volat za velmi výhodných podmínek.
Kvìten a mìsíce následující se nesly ve znamení dvojnásobkù.
Tarifní zákazníci získali dvojnásobný poèet volných minut, noví
uživatelé karty Twist dvojnásobek kreditu pøi prvním dobití.
Po prázdninách vystøídalo tuto nabídku bezstarostné zasílání
SMS, kdy mìli zákazníci zdarma každou druhou textovou
zprávu.
Vánoce s T-Mobile pøinesly desetinásobek volných minut
každému, kdo uzavøel novou èi prodloužil stávající smlouvu,
popøípadì pøešel z Twistu na tarif. Noví majitelé Twist sad získali
stoprocentní bonus po prvním dobití. Vánoèní nabídku doplnil
dárek – pøíruèní brašna znaèky Puma.

Datové služby
Jako první v Èeské republice spustil T-Mobile 19. øíjna síť tøetí
generace UMTS. Služba nazvaná Internet 4G pøedstavuje
mobilní alternativu k ADSL. Bezdrátová širokopásmová síť
UMTS-TDD, na níž je služba založena, zajišťuje jeden
z nejrychlejších pøístupù k internetu v Evropì a nabízí rychlost
1024 kbps/256 kbps. V poèátku byla služba dostupná v Praze
a nejbližším okolí, v polovinì roku 2006 by mìla pokrýt více
než 50 procent populace.
Datové pøenosy prostøednictvím technologie EDGE zahájil
T-Mobile v listopadu 2004. Ke konci loòského roku nabízel tuto
službu již ve více než tisíci èeských mìst a obcí. Rychlý mobilní
internet, který umožòuje pøipojení o rychlosti až 236 kbps,
tak mohla využívat polovina populace.
Na veletrhu informaèních technologií Invex odstartoval T-Mobile
novou éru mobilní komunikace. V rámci projektu Televize
v kapse mohli návštìvníci sledovat na displeji mobilního
telefonu živé vysílání i program ze záznamu. Televize v kapse,
která využívá technologii DVB-H, umožòující pøíjem digitálního
signálu, si z Invexu odnesla Køišťálový disk v kategorii
Technologie pro digitální domácnost.
Také další aplikace, Videozona, si svou premiéru odbyla
na Invexu a oficiálnì byla spuštìna v polovinì listopadu. Jejím
prostøednictvím je možné si do mobilu stáhnout klipy a písnièky
oblíbených interpretù a oblibu nachází pøedevším u mladší
generace zákazníkù.
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Øešení pro firemní klientelu
T-Mobile ve spolupráci s firmou SGS uvedl na trh nový systém
CarNet, umožòující sledovat a øídit náklady na provoz firemních
vozidel, popøípadì jej doplnit o navigaèní aplikaci. Øešení
kombinuje výhody mobilní sítì GSM a satelitního urèování
polohy GPS. T-Mobile tak byl prvním tuzemským operátorem,
který zákazníkùm umožnil hlídat jejich automobil
prostøednictvím mobilní sítì.
Výluènì u T-Mobile si mohli zákazníci od jara poøídit øešení
BlackBerry, které je významným pomocníkem zejména pro
zefektivnìní komunikace firem s vlastním e-mailovým serverem.
Mezi pøednosti této „mobilní kanceláøe do ruky“ patøí pøíjem
a odesílání e-mailù odkudkoliv, pøístup ke stále aktuálnímu
kalendáøi, úkolùm èi adresáøi, dále pøístup na internet a další.
Samotný komunikátor BlackBerry lze využít i jako terminál
pro vzdálenou správu IT systémù apod.
Také v loòském roce nabízel T-Mobile partnerství firmám,
jež vyvíjejí øešení vyžadující ke svému fungování pøenosovou
cestu v síti GSM. Každé øešení, které se stane „partnerským“,
je certifikováno spoleèností T-Mobile, aby mìl koncový zákazník
jistotu plné funkènosti služby, kterou využívá. Poèet partnerù
neustále roste a patøí mezi nì spoleènosti pùsobící dlouhodobì
a úspìšnì na èeském i zahranièním trhu.

Internetový obchod
Rozsah služeb loni rozšíøil Internetový obchod T-Mobile, jenž
zahájil provoz na sklonku roku 2004. Vedle poøízení telefonu
èi Twist sady mohli zákazníci zaèít uzavírat smlouvy nebo pøejít
z Twistu na tarif prostøednictvím internetu. Paletu paušálních
programù obohatily tzv. eTarify a mimoøádnì výhodný nákup
zaèala nabízet speciální akce nazvaná Lucky Day. Pohodlný
a navíc plnohodnotný nákup pøes internet si v loòském roce
získal rostoucí poèet zájemcù.
Osvìžující léto a zima plná soutìží
Na hudebních festivalech v Èeské republice operátor zøídil
T-Mobile Café. V tìchto „rùžových stanech“ mohli návštìvníci
zdarma využít internet, dobít si baterii, vytisknout si fotografii
poøízenou mobilem nebo se poradit o využívání služeb mobilní
komunikace. Jako dárek si odnesli rùžové karimatkové sedátko.
Na šesti vybraných cyklostezkách narazili výletníci bìhem léta
na T-Mobile Depa. Stanovištì zvala k obèerstvení a odpoèinku
a poskytovala cyklistùm odborný servis. Cyklistické tematice byl
vìnován i vìdomostní kvíz, v nìmž mohli zájemci vyhrát vìcné
ceny.
Soutìžím byla zasvìcena také doba pøedvánoèní. Atraktivní
výhry èekaly na soutìžící hned ve tøech kláních. Soutìž Bavte se
bez starostí vyzývala k vymyšlení originálního zpùsobu,
jak naložit s èástkou 3 948 Kè, kterou lze ušetøit odhlášením
pevné linky. Další akci s názvem Velká hra – úklid kapes
poøádal Internetový obchod T-Mobile a odmìnìny v ní byly
kreativnì pojaté fotografie starých mobilních pøístrojù spolu
s doprovodnými komentáøi. Správnì zodpovìzené otázky
ze života Robbieho Williamse byly podmínkou poslední z øady
soutìží a stovku jejích výhercù vynesly na koncert této
megahvìzdy do Dublinu.
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T-Mobile jako spoleèensky odpovìdná firma

Mìlo by být samozøejmostí, že slušná firma se chová
co nejlépe ke svým zamìstnancùm, obchodním partnerùm
a životnímu prostøedí a v rámci svých možností pomáhá tìm,
kdo to potøebují. Spoleèensky odpovìdné chování je pro
T-Mobile dlouhodobým závazkem, a proto usilujeme o to,
aby se stalo pøirozenou souèástí naší firemní kultury.

Na konto Centra Paraple mohli zákazníci pøispìt i zakoupením
Kalendáøe pro dobrou vìc, který se pøed Vánoci objevil
ve Znaèkových prodejnách T-Mobile. Kalendáø obsahoval
zajímavé fotografie vytvoøené zamìstnanci spoleènosti v rámci
letní soutìže a stál symbolických 30 Kè. Na konto Centra
Paraple šlo sto procent výtìžku z prodeje kalendáøù.

Fond T-Mobile
Ve spolupráci s Nadací Via a Komunitní nadací Euroregionu
Labe T-Mobile loni poprvé vypsal otevøené grantové øízení
s mottem Pro váš lepší svìt. Jeho zámìrem byla podpora tøí
regionù, v nichž operátor pùsobí, tj. na Královéhradecku,
Lounsku a v mìstské èásti Praha 11. Ze 166 žádostí o pøíspìvek
bylo vybráno 46 projektù, které T-Mobile podpoøil celkovou
èástkou 2,5 milionu Kè. Prostøedky by mìly pomoci napøíklad
projektùm zamìøeným na integraci zdravotnì postižených
èi na volnoèasové aktivity dìtí a mládeže.

T-Mobile a Kapka nadìje
Na podzim zaznamenalo u lidí obrovský zájem zasílání
dárcovských SMS zpráv v rámci benefièního týdne
a charitativního koncertu poøádaného ve prospìch nadaèního
fondu Kapka nadìje. Samotný T-Mobile pøedal prezidentce
fondu Vendule Svobodové šek v hodnotì ètyø milionù korun,
a pøispìl tak na vybavení nemocnièního zaøízení pro dìti z celé
Èeské republiky postižené leukemií.

Mezinárodní kanceláø CSR v Praze
Spoleèenská odpovìdnost je téma, v nìmž mùže být èeský
T-Mobile vzorem i pro sesterské spoleènosti v zahranièí.
Potvrzuje to skuteènost, že právì v Praze byla loni zøízena
mezinárodní kanceláø CSR (Corporate Social Responsibility),
z níž mají být øízeny aktivity ve všech zemích skupiny T-Mobile.
V Èeské republice se tak zavádìjí projekty, které jsou následnì
nabízeny i ostatním zemím, kde operátor pùsobí. Pøíkladem
takové èeské novinky implementované pozdìji v zahranièí
jsou tzv. dárcovské SMS (DMS).
Spolupráce s Centrem Paraple
V záøí 2005 probìhla v divadle Járy Cimrmana Dobroèinná
akademie, jejíž výtìžek byl vìnován ve prospìch Centra Paraple,
pomáhajícího lidem s poranìním míchy. T-Mobile zde pøedal
jménem svých zákazníkù symbolický šek v hodnotì 250 000 Kè.
Tato èástka byla vybrána v rámci vìrnostního programu
T-Mobile Bonus, v nìmž mohou zákazníci své body vìnovat
na charitu. Operátor ke každé korunì vìnované zákazníky pøidal
další korunu, a celkem tak na konto Paraple pøibylo od T-Mobile
pùl milionu korun.

Dny lidí dobré vùle na Velehradì
Již šestým rokem se poèátkem èervence 2005 konaly
na Velehradì oslavy státního svátku u pøíležitosti Dne
slovanských vìrozvìstù, jejichž cílem je postavit most mezi
všemi lidmi dobré vùle bez rozdílu národnosti, politického
pøesvìdèení nebo náboženského vyznání. Jedním z partnerù
této již tradièní akce, nad níž pøevzal osobní záštitu olomoucký
arcibiskup Jan Graubner, se stal loni T-Mobile. V rámci Dnù
probìhla mezinárodní konference nazvaná Spoleèenská
angažovanost podnikù v souèasné Evropì. Na dané téma
promluvili pøedstavitelé církve a politického, ekonomického
a neziskového sektoru. Pøíspìvek ke spoleèenské odpovìdnosti
pøednesl také generální øeditel T-Mobile Roland Mahler.
Jeden den pro váš dobrý skutek
V roce 2005 realizoval T-Mobile ve spolupráci s Fórem dárcù
pilotní projekt Jeden den pro váš dobrý skutek. Stovka našich
zamìstnancù získala šanci strávit jeden den v roce placený
zamìstnavatelem dobrovolnictvím nebo obecnì prospìšnou
prací. Tento projekt se mezi zamìstnanci setkal s velkým
ohlasem, v roce 2006 se do nìj bude moci zapojit tøi sta našich
kolegyò a kolegù.

Dobroèinná aukce
Loòský, již tøetí roèník charitativní aukce, jíž se zúèastnilo
na tøi sta našich zamìstnancù, vynesl 64 560 Kè. Podobnì
jako pøedešlý rok spoleènost T-Mobile navýšila výtìžek aukce
o 100 000 Kè: na úèty zúèastnìných organizací tak putovalo
celkem 164 560 Kè. Zamìstnanci mìli možnost dražit na dvì stì
rukodìlných pøedmìtù vyrobených dìtmi i dospìlými z jedenácti
organizací, škol, obèanských sdružení a charitativních zaøízení,
pøedevším z Královéhradecka a Chomutova.
Životní prostøedí
Jako první na trhu a s velkým pøedstihem pøed zákonnou
povinností umožnil T-Mobile od 1. bøezna 2005 zákazníkùm,
aby v kterékoliv Znaèkové prodejnì odevzdali nepotøebný starý
mobil a pøíslušenství k ekologické likvidaci. Stejnou možnost
mìli a mají samozøejmì i zamìstnanci spoleènosti. Souèasnì
se snažíme o dokonalejší tøídìní odpadu ve firmì,
a to rozmístìním vìtšího množství kontejnerù na druhotné
suroviny a jejich zøetelným oznaèením v budovách T-Mobile
po celé Èeské republice. Dále hledáme cesty, jak šetøit zdroje
pøi každodenní práci (oboustranný tisk, zhasínání svìtel,
používání klimatizace jen v pøípadì nutnosti, chození
po schodech mezi patry místo využívání výtahu apod.).
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T-Mobile podporuje hudbu a sport

t-music
Na sklonku roku 2004 se stal T-Mobile generálním partnerem
hudebního poøadu t-music, vysílaného televizí Prima. Na jeho
podporu vznikl i stejnojmenný internetový portál s hitparádou,
videoklipy, možností hlasování nebo napøíklad zprávami
z hudebního svìta. Portál v loòském roce obohatila služba
nazvaná Videozona, díky níž si zákazníci v mobilu pøehrají
oblíbené klipy.

Jako jedna z nejvìtších spoleèností v Èeské republice cítí
T-Mobile zodpovìdnost podporovat formou sponzoringu
oblasti, které formují spoleèenský život naší zemì. Máme
proto vypracován dlouhodobý sponzorský program,
jehož pilíøi jsou hudba a sport.
Fotbalová reprezentace
T-Mobile je dlouholetým partnerem èeské fotbalové
reprezentace. V loòském roce stál u dramatu se šťastným
koncem: národní tým prolomil v polovinì listopadu prokletí
kvalifikace na mistrovství svìta, a promìnil tak sen svùj i mnoha
fanouškù ve skuteènost. Èerveno-modro-bílé barvy budou
Brücknerovi svìøenci hájit v létì 2006 na šampionátu
v Nìmecku a zákazníci T-Mobile budou mít díky partnerství
operátora a reprezentace v mobilu vždy ty nejèerstvìjší
informace.
Cyklistika
Svoji novou cyklistickou stáj pøedstavila mezinárodní skupina
T-Mobile v roce 2004. T-Mobile Team si loni v létì dojel
pro celkové prvenství v soutìži družstev na Tour de France,
nejslavnìjším závodì svìta; hvìzda a kapitán týmu Jan Ullrich
zde v koneèném hodnocení obsadil skvìlou tøetí pøíèku.
Na podzim „rùžový“ tým doznal organizaèní zmìny: manažerem
týmu se stal bývalý šampion Olaf Ludwig a o èeské zastoupení
v této mezinárodní sestavì se místo Tomáše Koneèného postaral
dvaadvacetiletý cyklistický mistr Evropy František Raboò.
Helma sluší víc než obvaz
Rozvoj cyklistiky podporuje operátor nejen na profesionální
úrovni. Aby tento sport byl bezpeènou aktivitou zejména
pro dìti, podílí se èeský T-Mobile na dlouhodobém výchovném
programu. V rámci projektu nazvaného Chytøejší vyhrává
– helma sluší víc než obvaz objel loni T-Mobile ètrnáct èeských
mìst, kde se spolu s nadací Podaná ruka vìnoval osvìtové
èinnosti vedoucí k bezpeèné cyklistice dìtí.

1. sportovnì-obèanské sdružení
Tato dobrovolná charitativní organizace, jíž je T-Mobile
generálním sponzorem, poøádá soutìž o nejvšestrannìjší dìtský
domov Dìtský domov cup. Soutìž se skládá z jednotlivých klání
v rùzných sportovních disciplínách a probíhá pod patronátem
èeské národní fotbalové reprezentace. Loni v kvìtnu se
v Dìtském domovì v Dolních Poèernicích konal Memoriál Lucie
Hanušové – závod v bìhu pro dìti z dìtských domovù. Ceny
dìtem pøedávali fotbalisté z reprezentaèního týmu a trenér
Miroslav Beránek.

Hudba a koncerty
Jako generální partner agentury Interkoncerts pøináší T-Mobile
na koncertní pódia to nejlepší z domácí a svìtové hudby.
Jména interpretù jako Anastacia, Queen, Duran Duran èi Black
Sabath, kteøí do T-Mobile Areny zavítali v roce 2005, dokazují,
že bylo z èeho vybírat a že na své si pøišli fanoušci rùzných
hudebních žánrù. Nejvìtší událostí bylo bezesporu koncertní
turné skupiny Chinaski, které probìhlo za podpory T-Mobile
v posledních dvou mìsících roku a jehož vrcholem bylo
vystoupení kapely ve vyprodané T-Mobile Arenì.
Mezinárodní T-Mobile oznámil v létì spolupráci s Robbiem
Williamsem. Toto spojení operátora a pøední rockové hvìzdy
potrvá osmnáct mìsícù a zákazníkùm již pøineslo a pøinese
nabídku exkluzivního obsahu do mobilního telefonu a množství
aktivit v rámci Williamsova turné. Èeští fanoušci si mohli pøed
Vánoci zasoutìžit o úèast na jeho koncertu v Dublinu.

A další…
Tradièní je také spojení T-Mobile a golf. Za podpory operátora
se i letos konal další roèník seriálu golfových turnajù T-Mobile
Golf Tour. Kromì toho probìhl pod záštitou T-Mobile v bøeznu
2005 v pražském sportovním centru Erpet charitativní turnaj.
Jeho výtìžek byl vìnován Nadaci Hanuše Goldscheidera
a posloužil jak vrcholovým hráèùm a mládežnickým
reprezentantùm, tak golfovým zaèáteèníkùm. Druhý charitativní
turnaj spolupoøádal T-Mobile koncem léta na høišti Golf Resort
v Karlových Varech; výtìžek byl urèen na podporu Nadaèního
fondu manželù Livie a Václava Klausových.
Loni poprvé vyhlásil T-Mobile cenu Perspektivy, urèenou
pro mladé grafiky do tøiceti let. Smyslem pøehlídky bylo ocenit
nadané umìlce a vyzdvihnout význam volné grafiky jako
umìleckého oboru, který se vyznaèuje vysokou øemeslnou
nároèností. V èele poroty stanul malíø a grafik Joska Skalník.
Ocenìné práce si veøejnost mohla prohlédnout v pražské
Chodovské tvrzi a vybrané exponáty oživily prostory budov
spoleènosti T-Mobile.
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Vlastnická struktura a obchodní vztahy

T-Mobile Czech Republic je souèástí skupiny T-Mobile
– strategické divize spoleènosti Deutsche Telekom.
Deutsche Telekom je jedním z pøedních svìtových
poskytovatelù služeb v oblasti telekomunikací a informaèních
technologií a jde pøíkladem ostatním firmám v tomto oboru.
Znaèka „T“ je na celém svìtì symbolem kvality, efektivity
a inovace. V souèasné dobì se Deutsche Telekom soustøeïuje
na tøi hlavní oblasti rùstu – širokopásmové služby/pevné sítì,
segment firemních zákazníkù a mobilní komunikace – a rozvíjí
tak strategii založenou na ètyøech pilíøích, kterou spoleènost
až dosud sledovala. Cílem je stát se nejrychleji se rozvíjející
telekomunikaèní spoleèností v Evropì.
T-Mobile International je jedním z pøedních svìtových
poskytovatelù služeb v oblasti mobilních komunikací. Jako jedna
ze ètyø strategických divizí spoleènosti Deutsche Telekom
se T-Mobile zamìøuje na nejdynamiètìjší trhy v Evropì
a Spojených státech amerických. Ke konci roku 2005 využívalo
jeho služeb 86,6 milionu zákazníkù.
T-Mobile International vlastní operátory mobilních sítí
v Nìmecku (T-Mobile Deutschland), ve Spojených státech
amerických (T-Mobile USA), ve Velké Británii (T-Mobile UK),
v Rakousku (T-Mobile Austria) a v Nizozemí (T-Mobile
Netherlands). Dále má majoritní úèast ve spoleènosti
T-Mobile Czech Republic a vlastní významný akciový podíl
ve spoleènosti PTC v Polsku. Kromì spoleèností T-Mobile,
které Deutsche Telekom zcela nebo èásteènì vlastní, má také
zastoupení v Maïarsku (T-Mobile Hungary), Chorvatsku
(T-Mobile Croatia), Makedonii (Mobimak), Èerné Hoøe (Monet),
Bosnì a Hercegovinì (Eronet) a na Slovensku (T-Mobile
Slovakia).

V souladu s naší vizí a posláním si vybíráme partnery,
kteøí nám pomáhají získat náskok pøed konkurencí (ať už
v oblasti technologií, koncových pøístrojù, doprovodných služeb,
poskytování obsahu, èi výstavby základnových stanic). Další
skupinou partnerù jsou spoleènosti napomáhající rozvoji
tzv. spoleèenské zodpovìdnosti firem (Corporate Social
Responsibility), jako jsou univerzity, nadace, odborné
organizace a jiné státní instituce.
T-Mobile International je èlenem aliance FreeMove, kterou tvoøí
ètyøi pøední evropští mobilní operátoøi – Orange, Telefónica
Móviles, TIM (Telekom Italia Mobile) a T-Mobile International.
Jejich cílem je umožnit zákazníkùm komunikovat stejnì snadno
na cestách do zahranièí jako doma.
Dobré vztahy se všemi obchodními partnery jsou pro nás velmi
dùležité. Partnerství s celou øadou firem a externích dodavatelù
nám umožòuje vyhovìt potøebám zákazníkù a je základem pro
vzájemnì výhodnou spolupráci. Našimi partnery jsou napøíklad:
Motorola, IBM, Siemens èi HP v oblasti technologií; Nokia, LG,
Siemens, Motorola èi Sony Ericsson v oblasti koncových
pøístrojù; PVT èi Xerox v oblasti doprovodných služeb; partneøi
v oblasti poskytování obsahu a GSM bankingu; Infotel èi Lenia
v oblasti výstavby základnových stanic a dále pak univerzity
(VUT Brno, Curyšská univerzita), nadace a státní organizace
(Èeská spoleènost pro jakost, EFQM).

V únoru loòského roku podepsaly spoleènosti T-Mobile Czech
Republic a T-Systems Czech smlouvu o outsourcingu správy
provozu informaèních technologií. Prvního bøezna 2005 pøevzal
T-Systems Czech centrální správu provozu 600 serverù a 4 000
koncových zaøízení v pìti lokalitách na celém území Èeské
republiky. Kontrakt v objemu 3 miliard Kè byl podepsán na
dobu sedmi let. Tato spolupráce byla nejvìtším kontraktem,
který byl doposud v oblasti IT v Èeské republice uzavøen.
Dùvodem uvedeného kroku byly vedle snížení nákladù
na provoz IT také možnosti efektivnìjšího využití stávajících
kapacit T-Mobile.
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Informaèní èást
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Telekomunikaèní licence

K 1. lednu 2005 byla spoleènost T-Mobile držitelem tìchto
telekomunikaèních licencí:
I
I
I

licence k poskytování veøejné telefonní služby prostøednictvím
veøejné mobilní telekomunikaèní sítì;
licence ke zøizování a provozování veøejné mobilní
telekomunikaèní sítì ve standardu GSM;
licence ke zøizování a provozování veøejné mobilní
telekomunikaèní sítì ve standardu UMTS.

Na základì žádosti spoleènosti vydal Èeský telekomunikaèní
úøad (ÈTÚ) dne 27. ledna 2005 rozhodnutí o zmìnì è. 1 licence
GSM, kterým se rozšiøuje pøidìlení kmitoètù o horní èásti pásma
E-GSM o šíøce 2x 2 MHz. Rozhodnutí nabylo právní moci
1. února 2005.
Spoleènosti byla na základì výsledkù výbìrového øízení
rozhodnutím ÈTÚ z 26. dubna 2005 udìlena telekomunikaèní
licence ke zøizování a provozování veøejné mobilní
telekomunikaèní sítì v kmitoètovém pásmu 872 MHz
pro poskytování telekomunikaèní služby širokopásmového
pøenosu dat, a to zejména za úèelem zprostøedkování pøístupu
k síti internet. Licence byla vydána na dobu 10 let (do roku 2015).

Podle nové právní úpravy dané zákonem è. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích, který nabyl úèinnosti 1. kvìtna
2005, úøad udìlil spoleènosti tyto pøídìly rádiových kmitoètù:
I

I

I

pøídìl rádiových kmitoètù pro zajišťování veøejné mobilní sítì
elektronických komunikací ve standardu GSM v kmitoètových
pásmech 900 MHz a 1800 MHz;
pøídìl rádiových kmitoètù pro zajišťování veøejné mobilní sítì
elektronických komunikací ve standardu UMTS
v kmitoètovém pásmu 2,1 MHz a 28 MHz;
pøídìl rádiových kmitoètù pro zajišťování veøejné mobilní sítì
elektronických komunikací v kmitoètovém pásmu 872 MHz.

Tyto kmitoètové pøídìly nabyly právní moci dne 27. záøí 2005
a obsahují ve stejném rozsahu práva a povinnosti,
které se vztahují k tìmto rádiovým kmitoètùm a jsou uvedené
v telekomunikaèních licencích, jež podle nové právní úpravy
pozbyly k 30. záøí 2005 platnosti.
Dále podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona è. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích, ÈTÚ vydal spoleènosti
osvìdèení è. 310 ze dne 29. srpna 2005, opravòující
k podnikání v elektronických komunikacích, resp. k výkonu
komunikaèních èinností spoèívajících v zajišťování veøejných
mobilních sítí a k poskytování služeb elektronických
komunikací. V této souvislosti pozbyla rovnìž platnosti shora
uvedená telekomunikaèní licence k poskytování veøejné
telefonní služby a osvìdèení o registraci generálních licencí
vydaných podle zákona è. 151/2000 Sb., o telekomunikacích.

Úèetní závìrka za rok 2005
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Rozvaha

AKTIVA
B.
B. I.
B. I.
1.
2.
3.
4.
5.
B. II.
B. II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.
C. I.
C. I.
1.
2.
C. II.
C. II.
1.
2.
C. III.
C. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
C. IV.
C. IV. 1.
2.
3.
D. I.
D. I
1.
2.
AKTIVA CELKEM

Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Obìžná aktiva
Zásoby
Materiál
Zboží
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahù
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahù
Pohledávky za spoleèníky, èleny družstva a za a úèastníky sdružení
Stát – daòové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné úèty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanèní majetek
Peníze
Úèty v bankách
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Èasové rozlišení
Náklady pøíštích období
Pøíjmy pøíštích období

Brutto
tis. Kè

Korekce
tis. Kè

45 290 721
10 667 282
283 100
4 911 608
4 495 382
976 734
458
34 623 439
16 721
6 703 268
24 536 144
708
3 363 176
3 422
14 965 398
928 111
605 412
322 699
24 582
16 316
8 266
5 868 584
4 573 383
6 076
50 450
117 775
1 111 640
9 260
8 144 121
23 865
3 329 324
4 790 932
76 809
74 923
1 886
60 332 928

-21 207 844
-4 850 527
-241 221
-4 083 033
-526 273
0
0
-16 357 317
0
-1 904 120
-14 427 008
0
-26 189
0
-2 724 632
-316 756
-296 504
-20 252
0
0
0
-2 407 876
-2 407 876
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-23 932 476

2005
Netto
tis. Kè

2004
Netto
tis. Kè

24 082 877
5 816 755
41 879
828 575
3 969 109
976 734
458
18 266 122
16 721
4 799 148
10 109 136
708
3 336 987
3 422
12 240 766
611 355
308 908
302 447
24 582
16 316
8 266
3 460 708
2 165 507
6 076
50 450
117 775
1 111 640
9 260
8 144 121
23 865
3 329 324
4 790 932
76 809
74 923
1 886
36 400 452

26 516 821
5 983 841
69 262
1 226 347
237 598
4 450 130
504
20 532 980
16 451
4 938 707
13 124 859
708
2 446 834
5 421
4 242 730
622 775
349 454
273 321
12 458
5 246
7 212
3 168 361
2 123 639
18 985
70 734
120 887
829 921
4 195
439 136
13 112
155 214
270 810
69 597
69 597
0
30 829 148
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PASIVA
A.
A. I.
A. I.
1.
A. II.
A. II.
1.
2.
3.
A. III.
A. III. 1.
A. IV.
A. IV. 1.
A. V.
B.
B. I.
B. I.
1.
2
3.
B. II.
B. II.
1.
2.
3.
B. III.
B. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B. IV.
B. IV. 1.
C.
C. I.
1.
2.
PASIVA CELKEM

Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Emisní ážio
Ostatní kapitálové fondy
Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku a závazkù
Rezervní fondy, nedìlitelný fond a ostatní fondy ze zisku
Zákonný rezervní fond/Nedìlitelný fond
Výsledek hospodaøení minulých let
Nerozdìlený zisk minulých let
Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období
Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy podle zvláštních právních pøedpisù
Rezerva na daò z pøíjmù
Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky
Závazky z obchodních vztahù
Dlouhodobé pøijaté zálohy
Odložený daòový závazek
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahù
Závazky k akcionáøùm a spoleèníkùm
Závazky k zamìstnancùm
Závazky ze sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní
Stát – daòové závazky a dotace
Krátkodobé pøijaté zálohy
Dohadné úèty pasivní
Jiné závazky
Bankovní úvìry a výpomoci
Krátkodobé bankovní úvìry
Èasové rozlišení
Výdaje pøíštích období
Výnosy pøíštích období

2005
Netto
tis. Kè

2004
Netto
tis. Kè

26 499 866
520 000
520 000
5 344 989
5 344 110
8 020
-7 141
104 000
104 000
15 783 996
15 783 996
4 746 881
8 699 209
1 602 054
4 295
849 056
748 703
1 982 894
1 625
258 965
1 722 304
5 109 511
1 202 413
174
67 205
49 032
24 353
245 576
3 504 086
16 672
4 750
4 750
1 201 377
57
1 201 320
36 400 452

21 898 340
520 000
520 000
5 341 343
5 344 110
8 020
-10 787
104 000
104 000
11 646 995
11 646 995
4 286 002
7 840 159
1 921 491
2 940
1 316 589
601 962
2 169 266
0
220 317
1 948 949
3 749 396
1 267 947
4 726
58 104
43 536
19 784
189 830
2 151 867
13 602
6
6
1 090 649
125
1 090 524
30 829 148
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Výkaz zisku a ztráty
Rok konèící 31. prosince

I.
A.
+
II.
II.
B.
B.
+
C.
C.

D.
E.
III.
III.
F.
F.
G.
IV.
H.
*

1.
2.
1.
2.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
1.
2.

Tržby za zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobkù a služeb
Aktivace
Výkonová spotøeba
Spotøeba materiálu a energie
Služby
Pøidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti a družstva
Náklady na sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní
Sociální náklady
Danì a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Zmìna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladù pøíštích období
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaøení

2005
tis. Kè
1 259 167
2 535 732
-1 276 565
26 567 074
26 098 741
468 333
10 929 553
679 354
10 250 199
14 360 956
1 911 343
1 324 396
1 694
498 358
86 895
223 207
5 140 094
516 552
512 756
3 796
742 114
583 592
158 522
619 498
1 111 274
650 954
6 701 572

2004
tis. Kè
1 014 940
2 147 631
-1 132 691
25 370 582
25 036 498
334 084
10 342 443
485 391
9 857 052
13 895 448
1 734 507
1 212 801
1 872
453 162
66 672
287 314
5 148 878
208 191
200 513
7 678
539 483
477 909
61 574
267 883
1 128 856
827 865
6 426 565
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Rok konèící 31. prosince

VI.
J.
VIII.
IX.
L.
X.
N.
XI.
O.
*
Q.
Q.
**
***
***

1.
2.

Tržby z prodeje cenných papírù a podílù
Prodané cenné papíry a podíly
Výnosy z krátkodobého finanèního majetku
Výnosy z pøecenìní cenných papírù a derivátù
Náklady z pøecenìní cenných papírù a derivátù
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanèní výnosy
Ostatní finanèní náklady
Finanèní výsledek hospodaøení
Daò z pøíjmù za bìžnou èinnost
– splatná
– odložená
Výsledek hospodaøení za bìžnou èinnost
Výsledek hospodaøení za úèetní období
Výsledek hospodaøení pøed zdanìním

2005
tis. Kè
600 000
600 000
17 422
3 431
29 113
75 705
1 379
117 700
110 369
73 397
2 028 088
2 254 733
-226 645
4 746 881
4 746 881
6 774 969

2004
tis. Kè
0
0
0
979
42 325
93 048
358 196
101 967
115 906
-320 433
1 820 130
2 000 522
-180 392
4 286 002
4 286 002
6 106 132
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Pøehled o penìžních tocích

A.1
A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1.4
A.1.5
A*
A.2
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2.4
A**
A.3
A.4
A.5
A***
B.1
B.2
B***
C.1
C.2
C***

Penìžní toky z provozní èinnosti
Úèetní zisk z bìžné èinnosti pøed zdanìním
Úpravy o nepenìžní operace:
Odpisy stálých aktiv
Zmìna stavu opravných položek
Ztráta z prodeje stálých aktiv
Vyúètované nákladové a výnosové úroky a obdobné položky
Pøípadné úpravy o ostatní nepenìžní operace
Èistý penìžní tok z provozní èinnosti pøed zdanìním, zmìnami obìžných prostøedkù a mimoøádnými položkami
Zmìny stavu nepenìžních složek pracovního kapitálu:
Zmìna stavu pohledávek a pøechodných úètù aktiv
Zmìna stavu krátkodobých závazkù a pøechodných úètù pasiv
Zmìna stavu zásob
Zmìna stavu krátkodobého finanèního majetku
Èistý penìžní tok z provozní èinnosti pøed zdanìním a mimoøádnými položkami
Úroky vyplacené
Úroky pøijaté
Zaplacená daò z pøíjmù za bìžnou èinnost
Èistý penìžní tok z provozní èinnosti
Penìžní toky z investièní èinnosti
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
Pøíjmy z prodeje stálých aktiv
Èistý penìžní tok z investièní èinnosti
Penìžní toky z finanèní èinnosti
Zmìna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazkù
Vyplacené dividendy
Èisté penìžní toky z finanèní èinnosti
Èisté zvýšení (+)/snížení (-) penìžních prostøedkù a penìžních ekvivalentù
Stav penìžních prostøedkù a penìžních ekvivalentù na poèátku roku
Stav penìžních prostøedkù a penìžních ekvivalentù na konci roku

2005
tis. Kè

2004
tis. Kè

6 774 969
5 466 794
5 140 094
465 137
70 836
-91 748
-117 525
12 241 763
-1 962 770
-595 825
1 225 626
-294 430
-2 298 141
10 278 993
-54 186
91 241
-2 722 279
7 593 769

6 106 132
5 959 304
5 148 878
267 882
277 396
265 148
0
12 065 436
-679 291
-248 834
-178 750
-251 707
0
11 386 145
-419 185
60 350
-1 656 444
9 370 866

-2 557 796
515 128
-2 042 668

-2 817 517
196 041
-2 621 476

0
-149 001
-149 001
5 402 100
439 130
5 841 230

-9 441 079
0
-9 441 079
-2 691 689
3 130 819
439 130
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Pøíloha k úèetní závìrce za rok 2005
Název spoleènosti:
Sídlo:
Právní forma:
IÈO:
Zápis v obchodním rejstøíku:

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíèkova 2144/1, Praha 4, 149 00
akciová spoleènost
64949681
Mìstský soud v Praze, oddíl B, vložka 3787

1. Obecné údaje
1.1. Založení a charakteristika spoleènosti

1.2. Vlastnická struktura Spoleènosti

Spoleènost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen
„Spoleènost“) se sídlem Tomíèkova 2144/1, Praha 4, byla
založena dne 15. února 1996 jako akciová spoleènost pùsobící
v Èeské republice.

Vlastnická struktura Spoleènosti byla k 31. prosinci 2005 následující:

Spoleènost provozuje veøejnou mobilní komunikaèní síť
a poskytuje mobilní komunikaèní služby v rozsahu a podle
podmínek uvedených v osvìdèení Èeského telekomunikaèního
úøadu („ÈTÚ“) è. 310 ze dne 29. srpna 2005, opravòujícím
k podnikání v elektronických komunikacích, resp. k výkonu
komunikaèních èinností spoèívajících v zajišťování veøejných
mobilních sítí a k poskytování služeb elektronických
komunikací.

Akcionáø

Poèet akcií
tis. ks
CMobil B.V.
316
RADIOKOMUNIKACE a.s.*
204
Celkem
520

Splacený základní kapitál
tis. Kè
%
316 000
60,77
204 000
39,23
520 000
100,00

* Na spoleènost JTR Management a.s. pøešlo v roce 2005 jmìní zaniklé
spoleènosti ÈESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s., a to na základì smlouvy
o pøevzetí jmìní. Spoleènost JTR Management a.s. se stala právním nástupcem
zaniklé spoleènosti ÈESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. Spoleènost JTR
Management a.s. následnì v roce 2005 zmìnila obchodní firmu
na RADIOKOMUNIKACE a.s.

Vlastnická struktura Spoleènosti se øídí ustanoveními
akcionáøské smlouvy ze dne 3. prosince 2002, která nahradila
akcionáøskou smlouvu ze dne 19. øíjna 2000 ve znìní dodatku
ze dne 22. èervence 2002. Koneènou mateøskou spoleèností
majoritního akcionáøe CMobil B.V. je Deutsche Telekom AG
(„DTAG“), která ovládá CMobil B.V. prostøednictvím spoleènosti
T-Mobile International AG&Co.KG („TMO”).
V roce 2005 nedošlo k žádným zmìnám ve vlastnické struktuøe
Spoleènosti.
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1.3. Licence a ochranné známky

1.4. Statutární a dozorèí orgány

Spoleènost má k 31. prosinci 2005 v držení tyto pøídìly
rádiových kmitoètù:
I pøídìl rádiových kmitoètù pro zajišťování veøejné mobilní sítì
elektronických komunikací ve standardu GSM v kmitoètových
pásmech 900 MHz a 1800 MHz na dobu platnosti 20 let
(do roku 2024);
I pøídìl rádiových kmitoètù pro zajišťování veøejné mobilní sítì
elektronických komunikací ve standardu UMTS
v kmitoètovém pásmu 2,1 MHz a 28 MHz na dobu platnosti
20 let (do roku 2024);
I pøídìl rádiových kmitoètù pro zajišťování veøejné mobilní sítì
elektronických komunikací v kmitoètovém pásmu 872 MHz
na dobu platnosti 10 let (do roku 2015).

Personální obsazení pøedstavenstva k 31. prosinci 2005 bylo
následující:

Podle nové právní úpravy dané zákonem è. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích, který nabyl úèinnosti 1. kvìtna
2005, udìlil ÈTÚ Spoleènosti výše uvedené pøídìly rádiových
kmitoètù, jež nabyly právní moci dne 27. záøí 2005. Kmitoètové
pøídìly obsahují ve stejném rozsahu práva a povinnosti,
které se vztahují k tìmto rádiovým kmitoètùm a jsou uvedené
v pùvodních telekomunikaèních licencích, jež podle nové právní
úpravy pozbyly k 30. záøí 2005 platnosti.
Pøídìly rádiových kmitoètù jsou dále v textu pøílohy k úèetní
závìrce zkrácenì nazývány licencemi.
V rejstøíku vedeném Úøadem prùmyslového vlastnictví ÈR je
Spoleènost zapsána jako majitel 25 registrovaných ochranných
známek, návrhy na zápis dalších šestnácti ochranných známek
do rejstøíku ochranných známek, z nichž jedenáct je ve fázi
zveøejnìní, má Spoleènost øádnì podány.
Na základì sublicenèní smlouvy uzavøené mezi Spoleèností
a TMO je Spoleènost oprávnìna užívat rovnìž pøíslušné
ochranné známky zaregistrované v Èeské republice spoleèností
DTAG.

Timotheus Höttges
Mark Robert Donegan
Dominic Robert Nicholas Redfern
Timothy James Lang Taylor
Thomas Georg Winkler
Roland Mahler
Hamid Akhavan-Malayeri

Pøedseda pøedstavenstva
Místopøedseda pøedstavenstva
Èlen pøedstavenstva
Èlen pøedstavenstva
Èlen pøedstavenstva
Èlen pøedstavenstva
Èlen pøedstavenstva

Zmìny ve složení pøedstavenstva uskuteènìné v prùbìhu roku
2004 byly k datu vydání úèetní závìrky pravomocnì zapsány
do obchodního rejstøíku (dále jen „OR“). V roce 2005 nedošlo
k žádným zmìnám v personálním obsazení pøedstavenstva.
Personální obsazení dozorèí rady k 31. prosinci 2005 bylo
následující:
Frank Stoffer
Tomáš Tomiczek
Pavel Keprt
Vítìzslav Žalud
Thomas Konschak
Antonius Joseph Zijlstra

Pøedseda dozorèí rady
Místopøedseda dozorèí rady
Èlen dozorèí rady
Èlen dozorèí rady
Èlen dozorèí rady
Èlen dozorèí rady

Ke dni 31. ledna 2005 skonèilo funkèní období èlena dozorèí
rady pana Kai Breuera. Na jeho místo byl dne 12. dubna 2005
kooptován dozorèí radou do funkce náhradního èlena dozorèí
rady pan Thomas Konschak. Valná hromada následnì zvolila
pana Thomase Konschaka do funkce èlena dozorèí rady,
a to s úèinností vzniku jeho funkce od 31. kvìtna 2005.
Zmìny ve složení dozorèí rady byly zapsány do OR.
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2. Úèetní metody a obecné úèetní zásady

Zmìny klasifikace a úèetních metod

2.2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

III. Licence GSM pøedstavují právo k poskytování
komunikaèních služeb na území Èeské republiky
a k provozování komunikaèního zaøízení ve standardu GSM,
ocenìné ve výši ceny poøízení zaplacené Ministerstvu
hospodáøství Èeské republiky. Tyto licence byly aktivovány
a jsou odepisovány lineárnì po dobu pøedpokládané
životnosti. Pøedpokládaná životnost tìchto licencí je urèena
na základì podmínek licencí, což je 20 let.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
K 1. lednu 2005 Spoleènost provedla zmìnu klasifikace budov
mobilní sítì z øádku B.II.3. Samostatné movité vìci a soubory
movitých vìcí do øádku B.II.2. Stavby v celkové èástce
5 658 239 tis. Kè v poøizovacích cenách a 1 275 976 tis. Kè na
oprávkách. Srovnatelné údaje v tabulce pohybù majetku v bodì
3.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek jsou vykázány dle klasifikace
k 31. prosinci 2005. Spoleènost se domnívá, že tato klasifikace
spolehlivìji a pøesnìji zobrazuje skuteènost.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je ocenìn
poøizovacími cenami. Poøizovací cena zahrnuje cenu poøízení,
pøepravní náklady, clo, náklady na montáž a další související
náklady vèetnì pøíslušných pøímých interních nákladù. Úroky
a ostatní finanèní náklady vynaložené v souvislosti s poøízením
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou do
okamžiku aktivace zahrnovány do poøizovací ceny.

IV. Licence UMTS pøedstavuje právo k poskytování
komunikaèních služeb na území Èeské republiky ve
standardu UMTS. Licence zaèala být komerènì užívána
v øíjnu 2005 a je odepisována lineárnì po dobu
pøedpokládané životnosti. Dobou životnosti licence se
pøedpokládá období od okamžiku, kdy je licence komerènì
užívaná, do okamžiku vypršení platnosti licence v roce 2024.

Nehmotný majetek pøedstavuje následující položky:

Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku
se úètují pøímo do nákladù.

V bodì 3.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek a 3.1.2.
Dlouhodobý hmotný majetek došlo k agregaci údajù v tìchto
sloupcích:
I Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek a Poskytnuté
zálohy na DNM;
I Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek a Poskytnuté
zálohy na DHM;
I Stroje a zaøízení, Dopravní prostøedky a Inventáø do sloupce
Movité vìci a jiný dlouhodobý hmotný majetek.

I. Externí náklady vzniklé v souvislosti s výzkumem a vývojem
jsou vykazovány jako nehmotný majetek, pokud je doba
jejich použitelnosti delší než jeden rok a poøizovací cena
vyšší než 60 tis. Kè. Tyto kapitalizované náklady jsou
odepisovány lineárnì po dobu oèekávaného komerèního
využití, ne však déle než 5 let. Ostatní výdaje na vývoj jsou
vykazovány jako náklady v dobì jejich vzniku. Spoleènost
neprovádí výzkum.

2.1. Zásady úèetnictví
Úèetní závìrka je sestavena v souladu s úèetními pøedpisy
platnými v Èeské republice a Èeskými úèetními standardy.
Úèetní závìrka je sestavena v historických cenách. Deriváty
a cenné papíry jsou vykázány v reálné hodnotì.

Zmìna byla provedena s cílem zpøehlednìní údajù pøi
souèasném zachování informaèní hodnoty dat.
Spoleènost zmìnila zpùsob vykazování pohybù majetku s cílem
pøispìt k vhodnìjšímu zobrazení transakcí v úèetní závìrce
Spoleènosti. Podle nové metodiky je novì poøízený majetek
vykázán jako pøírùstek v rámci kategorie Nedokonèený
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, aktivace
a pøeúètování jsou zahrnuty v pøeúètování (transferech), vyøazení

pøedstavuje poøizovací cenu a oprávky majetku vyøazovaného
prodejem nebo likvidací. Srovnatelné údaje za období 2004
byly pøepracovány dle stávající metodiky.
2.2. Zpùsoby ocenìní

II. Kapitalizované náklady na software zahrnují licenèní
poplatky za užívání softwaru a náklady na poradenské
služby spojené s implementací softwaru. Software je
odepisován po dobu oèekávané využitelnosti, tzn. 2 nebo
3 roky. Náklady na poradenské služby, které vznikají po
zaøazení pøíslušného softwarového systému do užívání
a nesplòují kritéria pro aktivaci, jsou úètovány do nákladù
v okamžiku vzniku.

Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
pøesahující 40 tis. Kè za rok je aktivováno. Jestliže technické
zhodnocení tuto èástku nepøevýší, je úètováno pøímo do
nákladù.
2.2.2. Finanèní investice
Spoleènost rozdìluje cenné papíry a podíly, které nejsou
majetkovou úèastí, do následujících kategorií: cenné papíry
k obchodování, realizovatelné cenné papíry a cenné papíry
držené do splatnosti.
Cenné papíry se pøi poøízení oceòují poøizovací cenou (tj. vèetnì
napø. poplatkù a provizí makléøùm nebo burzám). Souèástí
poøizovací ceny nejsou úroky z úvìru na poøízení cenného
papíru a náklady spojené s jeho držbou.
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2.2.3. Zásoby

2.4. Zpùsob stanovení opravných položek k majetku a rezerv

Nakupované zásoby jsou oceòovány v poøizovacích cenách.
Poøizovací cena zahrnuje zejména cenu poøízení a ostatní
náklady spojené s dodáním zásob na místo uskladnìní.
Tyto náklady zahrnují zejména clo, skladovací poplatky
pøi dopravì a dopravné za dodání na místo skladování.

2.4.1. Opravné položky

Zásoby jsou ocenìny metodou váženého aritmetického prùmìru.
Technické díly demontované ze základnových stanic se skladují
v investièních skladech Spoleènosti a jsou oceòovány
zùstatkovou cenou dílù v okamžiku jejich demontáže.
2.3. Odpisový plán
Spoleènost odpisuje hmotný a nehmotný majetek lineárnì na
základì roèních sazeb dle odborného odhadu doby životnosti.
Odpisování zaèíná v mìsíci, kdy jsou splnìny všechny právní
a technické požadavky v souladu s èeskou legislativou.
Úèetní doby životnosti pro hlavní skupiny majetku jsou následující:
Kategorie majetku
Vývoj
Software
Ocenitelná práva – licence
Budovy, stavby a technická
zhodnocení pronajatých budov
Stroje a zaøízení:
Vìže, stožáry
Technologická zaøízení sítì GSM
Technologická zaøízení sítì UMTS
Výpoèetní technika
Kanceláøská technika
Dopravní prostøedky

Doba životnosti (v letech)
2–5
2–3
20
10–30 let nebo podle
doby pronájmu
10
5–10
5
3
3–13
6

Pro daòové odpisy je používána metoda lineárního odepisování
s výjimkou zaøízení sítì GSM, které je pro daòové úèely
odpisováno zrychlenou metodou pøevážnì po dobu 3 let.

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému
majetku
V pøípadì, že zùstatková hodnota majetku pøesahuje jeho
odhadovanou zpìtnì získatelnou hodnotu, je zùstatková
hodnota snížena o opravnou položku tak, aby odpovídala
zpìtnì získatelné hodnotì tohoto majetku.
Opravná položka k pohledávkám
Spoleènost vytváøí opravnou položku k pohledávkám na
základì vìkové struktury pohledávek a na základì informací
týkajících se platební morálky zákazníkù a obchodních
zástupcù. Opravná položka je vytvoøena procentní èástkou
z celkových pohledávek v rozsahu od 2 % do 100 %. Depozita
zaplacená zákazníky na zaèátku smluvního období se
zapoèítávají s pohledávkami po lhùtì splatnosti.
Opravná položka k zásobám
Opravné položky k zásobám jsou vytváøeny na základì
inventarizaèních výsledkù procentní èástkou z pøíslušného typu
zásob se zohlednìním možnosti, že daná položka zásob
nebude použita nebo bude prodána za cenu nižší, než je
poøizovací cena.
2.4.2. Rezervy
Spoleènost tvoøí rezervy v pøípadì, kdy existují souèasné
smluvní nebo mimosmluvní závazky Spoleènosti v dùsledku
minulých událostí a kdy je pravdìpodobné, že k vyrovnání
tìchto závazkù bude nezbytné vynaložení prostøedkù, a pøitom
lze provést spolehlivý odhad výše tìchto závazkù. Spoleènost
dále vytváøí rezervy na významné budoucí opravy
dlouhodobého majetku v souladu se zákonem o rezervách.

V souvislosti s vìrnostním programem pro zákazníky („T-Mobile
bonus“) Spoleènost vytváøí rezervu na pravdìpodobné budoucí
výdaje vzhledem k pøedpokládanému èerpání výhod
vìrnostního programu, a to pro alokované, ale ke konci roku
nevyèerpané vìrnostní body.
Spoleènost vytváøí rezervu související s požitky pøi ukonèení
pracovního pomìru, ke kterým se Spoleènost smluvnì zavázala
vùèi vybraným èlenùm vedení a dalším klíèovým
zamìstnancùm. Zisky nebo ztráty vyplývající z úprav a zmìn
odhadù jsou vykazovány na vrub nebo ve prospìch výsledovky
po dobu zbývající prùmìrné doby pracovního pomìru
pøíslušných zamìstnancù.
2.5. Zachycení výnosù
Hlavní èást výnosù tvoøí výnosy z hlasových služeb, které
obsahují výnosy z propojení („MTC – Mobile Terminated Calls“)
a výnosy za hovorné („MOC – Mobile Originated Calls“).
MTC výnosy jsou obecnì zaúètovány do výnosù mìsíènì
v hodnotì propojovaných služeb poskytnutých ostatním
operátorùm pevných a mobilních sítí. V pøípadì, kdy Spoleènost
nemá uzavøenou platnou smlouvu a kdy nebyly sepsány cenové
dohody, jsou výnosy zaúètovány na základì odhadu vedení
Spoleènosti. Jakékoli nezbytné opravy jsou zaúètovány
v období, kdy dojde k dohodì o cenovém vyrovnání, viz bod
3.12. Podmínìné závazky a podmínìná aktiva nezachycené
v úèetnictví.
Výnosy MOC zahrnují èástky za provolané minuty
u pøedplacených a tarifních zákazníkù. Ostatní výnosy
z poskytování komunikaèních služeb zahrnují platby za hovory
uskuteèòované zákazníky Spoleènosti ze sítì zahranièního
mobilního operátora (roaming), nehlasové služby jako SMS,
MMS a GPRS, dále mìsíèní paušální platby, platby za aktivaci,
reaktivaci a deaktivaci.
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Výnosy z hovorného u tarifních zákazníkù se úètují na základì
skuteènì provolaných minut a jsou zaúètovány v mìsíèních
zúètovacích cyklech.
Prodané hovorné na pøedplacených kartách je èasovì rozlišeno
a zaúètováno na základì skuteènì provolaných minut.
Aktivaèní poplatek zahrnutý ve výnosech z pøedplacených sad
a z tarifních zákazníkù je rozeznán v období, kdy si zákazník
kartu aktivoval.
Další významnou èástí výnosù jsou výnosy od zákazníkù
používajících SIM kartu zahranièních operátorù pøihlášenou
do sítì T-Mobile k uskuteènìní hovoru. Tyto výnosy jsou
úètovány mìsíènì na základì skuteènì provolaných minut.
Výnosy z prodeje telefonních pøístrojù a pøíslušenství jsou
vykázány v okamžiku prodeje zboží zákazníkovi èi nezávislému
obchodnímu zástupci.

2.7. Odložená daò
Odložená daò je vypoètena na základì doèasných rozdílù mezi
úèetní a daòovou zùstatkovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím
oèekávané zákonné sazby danì z pøíjmù platné pro rok, v nìmž
bude uplatnìna. Odložená daò z pøíjmù úètovaná do výkazu
zisku a ztráty je stanovena jako zmìna èisté odložené daòové
pohledávky nebo èistého odloženého daòového závazku
souvisejícího s daní z pøíjmù bìhem roku. Doèasné rozdíly
vznikají pøedevším z rozdílù úèetních a daòových odpisù
dlouhodobého majetku, ze zmìny stavu daòovì neuznatelných
opravných položek a nedaòových rezerv a z pøecenìní ostatních
aktiv a pasiv. Odložená daòová pohledávka je zaúètována,
pokud je pravdìpodobné, že ji bude možné daòovì uplatnit
v následujících úèetních obdobích. Odložená daò z pøíjmù
úètovaná do výkazu zisku a ztráty je stanovena jako zmìna èisté
odložené daòové pohledávky nebo èistého odloženého
daòového závazku souvisejícího s daní z pøíjmù bìhem roku.
2.8. Zajišťování mìnových a úrokových rizik

2.6. Pøepoèty cizích mìn
Transakce provádìné v cizích mìnách jsou pøepoèteny
a zaúètovány kurzem Èeské národní banky platným v den
transakce. Všechna penìžní aktiva a pasiva vedená v cizích
mìnách byla pøepoètena devizovým kurzem zveøejnìným
Èeskou národní bankou k datu úèetní závìrky. Kurzové zisky
a ztráty vznikající z úhrady tìchto transakcí a z ocenìní
penìžních aktiv a pasiv v cizích mìnách k rozvahovému dni
jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty, kromì transakcí
považovaných za zajišťovací úèetnictví (zajištìní oèekávaných
penìžních tokù), které jsou vykázány ve vlastním kapitálu.

Øízení mìnového a úrokového rizika
Z èinnosti Spoleènosti vyplývá øada finanèních rizik vèetnì
dopadù zmìn smìnných kurzù cizích mìn a úrokových sazeb.
Celková strategie øízení rizik Spoleènosti se soustøedí na
nepøedvídatelnost finanèních trhù a snaží se minimalizovat
potenciální negativní dopady na finanèní výsledky Spoleènosti.
Spoleènost pro zajištìní nìkterých rizik používá finanèní
instrumenty.
Øízení rizik provádí oddìlení treasury Spoleènosti podle
postupù a smìrnic stanovených pøedstavenstvem Spoleènosti.
Pro úèely øízení kurzových rizik spojených s cizomìnovými
dodavatelsko-odbìratelskými vztahy používá Spoleènost
forwardové kurzové smlouvy.
Spoleènost neprovádí žádné spekulativní transakce.

Koncentrace úvìrového rizika
Spoleènost nemá žádné významné koncentrace úvìrového
rizika. Výbìr protistran pro derivátové a hotovostní transakce
je omezen na vysoce bonitní finanèní instituce a je regulován
podle postupù a smìrnic stanovených pøedstavenstvem
Spoleènosti. Spoleènost má stanovena pravidla, která omezují
výši úvìrového rizika vùèi jakékoliv jednotlivé finanèní instituci.
Øízení likvidity
Obezøetné øízení rizika likvidity pøedpokládá udržování dostateèné
úrovnì hotovosti a obchodovatelných cenných papírù,
dostupnosti financování z pøimìøeného objemu úvìrových
produktù urèených k tomuto úèelu a schopnosti uzavøít tržní
pozice. Vzhledem k dynamiènosti pøíslušné èinnosti je cílem
oddìlení treasury udržet pružnost financování prostøednictvím
stálé dostupnosti úvìrových produktù urèených k tomuto úèelu.
Odhad reálné hodnoty
Reálná hodnota finanèních nástrojù obchodovaných na
aktivních trzích (napøíklad veøejnì obchodovaných derivátù,
cenných papírù urèených k obchodování a realizovatelných
cenných papírù) je stanovena na základì kótovaných tržních
cen platných k rozvahovému dni. Pro stanovení reálné hodnoty
finanèních nástrojù, které nejsou obchodovány na aktivním trhu,
se používají techniky oceòování. Spoleènost využívá øadu metod
a èiní pøedpoklady, pøi nichž vychází z tržních podmínek
existujících ke každému rozvahovému dni.
Úètování derivátových finanèních nástrojù
Derivátové finanèní nástroje jsou prvotnì vykázány v rozvaze
v reálné hodnotì k datu uzavøení smlouvy a následnì pøeceòovány
na reálnou hodnotu k rozvahovému dni. Pøi stanovení reálné
hodnoty používá Spoleènost øadu metod, jako je napøíklad
souèasná hodnota odhadovaných budoucích penìžních tokù
a budoucí hodnota penìžních tokù za pøedpokladù vycházejících
z tržních podmínek, které existovaly k datu rozvahy.
Pro všechny držené derivátové finanèní instrumenty používá
Spoleènost metodu vykazování ke dni vypoøádání obchodu.
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Deriváty vložené do jiných finanèních nástrojù jsou vykazovány
jako samostatné deriváty v pøípadì, že jejich rizika
a charakteristiky úzce nesouvisí s riziky a charakteristikami
hostitelské smlouvy a hostitelská smlouva není vykázána
v reálné hodnotì, s dopady zmìn reálné hodnoty do výkazu
zisku a ztráty.
Spoleènost používá forwardové kurzové smlouvy k zajištìní
oèekávaných penìžních tokù a k zajištìní reálné hodnoty
existujících rozvahových položek. S úèinností od 1. ledna 2004
se Spoleènost rozhodla aplikovat na tyto deriváty zajišťovací
úèetnictví v souladu s platnými právními pøedpisy. V dùsledku
toho se reálná hodnota nìkterých derivátù vykazuje v rámci
Oceòovacích rozdílù z pøecenìní majetku a závazkù. Reálná
hodnota derivátù se pak rozpouští do výkazu zisku a ztráty ve
stejném období jako zajišťovaná položka.
Spoleènost neaplikuje zajišťovací úèetnictví na kontrakty,
které zajišťují kurzová rizika identifikovaná po 1. èervenci 2005
a nepøesahující hodnotu ekvivalentu 15 000 tis. EUR. Takové
transakce jsou úètovány jako deriváty k obchodování, kdy
zmìny reálné hodnoty jsou úètovány do výkazu zisku a ztráty.

2.9. Finanèní a operativní pronájem
Poøizovací cena majetku získaného formou finanèního
a operativního pronájmu je úètována do nákladù rovnomìrnì
po celou dobu trvání pronájmu. Budoucí leasingové splátky,
které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou vykázány v pøíloze
k úèetní závìrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze.
2.10. Pøehled o penìžních tocích
Pøehled o penìžních tocích Spoleènosti je pøipraven s použitím
nepøímé metody. Ekvivalenty penìžních prostøedkù pøedstavují
zùstatky na bankovních úètech, bankovní depozita a jejich
sekuritizované ekvivalenty a kontokorentní úèty. Odsouhlasení
Krátkodobého finanèního majetku a penìžních ekvivalentù
viz bod 3.4. Krátkodobý finanèní majetek.
2.11. Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem
podpisu úèetní závìrky, je zachycen v úèetních výkazech
v pøípadì, že tyto události poskytly doplòující informace
o skuteènostech, které existovaly k rozvahovému dni.
V pøípadì, že mezi rozvahovým dnem a dnem podpisu úèetní
závìrky došlo k významným událostem zohledòujícím
skuteènosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou dùsledky
tìchto událostí popsány v pøíloze úèetní závìrky, ale nejsou
zaúètovány v úèetních výkazech.
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3. Doplòující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
3.1. Dlouhodobý majetek
3.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek
Poøizovací cena
(v tis. Kè)
1. 1. 2004
Reklasifikace
Pøírùstky
Úbytky
31. 12. 2004
Reklasifikace
Pøírùstky
Úbytky
31. 12. 2005
Oprávky/opravné položky
(v tis. Kè)
1. 1. 2004
Reklasifikace
Odpisy
Úbytky
Opravné položky
31. 12. 2004
Reklasifikace
Odpisy
Úbytky
31. 12. 2005
Úèetní zùstatková hodnota
(v tis. Kè)
31. 12. 2004
31. 12. 2005

Nehmotné výsledky
výzkumu a vývoje

Software

248 476
30 117
0
-3 098
275 495
9 006
0
-1 401
283 100

3 016 279
1 626 356
0
-4 331
4 638 304
547 752
0
-274 448
4 911 608

Nehmotné výsledky
výzkumu a vývoje

Software

171 467
0
37 864
-3 098
0
206 233
0
36 389
-1 401
241 221

2 245 359
430 499
740 415
-4 316
0
3 411 957
69 494
814 418
-212 836
4 083 033

Nehmotné výsledky
výzkumu a vývoje

Software

69 262
41 879

1 226 347
828 575

Ocenitelná práva
(GSM, UMTS
a jiné licence)
740 654
-39 917
0
-917
699 820
3 795 682
0
-120
4 495 382

Nedokonèený dlouhodobý
nehmotný majetek
a poskytnuté zálohy
4 450 353
-651 003
771 568
-120 284
4 450 634
-4 241 303
794 434
-26 573
977 192

Ocenitelná práva
(GSM, UMTS
a jiné licence)
486 698
-35 932
12 373
-917
0
462 222
0
64 171
-120
526 273

Nedokonèený dlouhodobý
nehmotný majetek
a poskytnuté zálohy
42 010
0
0
0
-42 010
0
0
0
0
0

Ocenitelná práva
(GSM, UMTS
a jiné licence)
237 598
3 969 109

Nedokonèený dlouhodobý
nehmotný majetek
a poskytnuté zálohy
4 450 634
977 192

Celkem

8 455 762
965 553
771 568
-128 630
10 064 253
111 137
794 434
-302 542
10 667 282
Celkem

2 945 534
394 567
790 652
-8 331
-42 010
4 080 412
69 494
914 978
-214 357
4 850 527
Celkem

5 983 841
5 816 755
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Licence na poskytování služeb ve standardu UMTS, která k 31. prosinci 2004 pøedstavovala nejvýznamnìjší èást v položce nedokonèeného dlouhodobého nehmotného majetku, byla v øíjnu 2005
aktivována v celkové èástce 3 790 146 tis. Kè (poøizovací cena 3 535 000 tis. Kè, kapitalizovaný úrok 255 146 tis. Kè). Dodateèné kmitoètové spektrum o šíøi 2x10 MHz v pásmu GSM 1800 MHz,
které Spoleènost získala v rámci aukce licence UMTS 14. prosince 2001 a které bylo ocenìno na 326 000 tis. Kè, není k 31. prosinci 2005 aktivováno.
V souvislosti s outsourcingem èásti IT služeb poèínaje bøeznem 2005 Spoleènost prodala dlouhodobý majetek v celkové zùstatkové cenì 485 241 tis. Kè. Prodej zahrnoval software i hardware.
3.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek
Poøizovací cena
(v tis. Kè)
1. 1. 2004
Reklasifikace
1. 1. 2004 – pøepracované
Reklasifikace
Pøírùstky
Úbytky
Relokace*
31. 12. 2004
Reklasifikace
Pøírùstky
Úbytky
Relokace*
31. 12. 2005

Budovy,
stavby a pozemky
1 130 614
5 096 239
6 226 853
610 468
0
-439 853
-551
6 396 917
376 521
2 344
-55 015
-778
6 719 989

Movité vìci a jiný
dlouhodobý hmotný majetek
31 688 099
-5 096 239
26 591 860
973 462
0
-626 720
-551 890
26 386 712
1 121 966
1 892
-2 190 144
-783 574
24 536 852

Nedokonèený dlouhodobý hmotný
majetek a poskytnuté zálohy
2 893 497
0
2 893 497
-2 549 483
1 881 863
-88 104
337 492
2 475 265
-1 609 624
2 097 422
-58 777
462 312
3 366 598

Oprávky/opravné položky
(v tis. Kè)
1. 1. 2004
Reklasifikace
1. 1. 2004 – pøepracované
Reklasifikace
Odpisy
Úbytky
Opravné položky
Relokace*
31. 12. 2004
Reklasifikace
Odpisy
Úbytky
Opravné položky
Relokace*
31. 12. 2005

Budovy,
stavby a pozemky
386 862
857 376
1 244 238
5 296
478 383
-165 009
-120 984
-165
1 441 759
-322
492 340
-29 446
0
-211
1 904 120

Movité vìci a jiný
dlouhodobý hmotný majetek
11 659 022
-857 376
10 801 646
-399 863
3 860 936
-777 830
17 942
-241 686
13 261 145
-69 172
3 732 776
-2 052 255
-17 942
-427 544
14 427 008

Nedokonèený dlouhodobý hmotný
majetek a poskytnuté zálohy
62 751
0
62 751
0
0
0
-39 741
0
23 010
0
0
0
3 179
0
26 189

* Jedná se o èisté pohyby mezi majetkem a skladem technologických zásob.

Celkem
35 712 210
0
35 712 210
-965 553
1 881 863
-1 154 677
-214 949
35 258 894
-111 137
2 101 658
-2 303 936
-322 040
34 623 439
Celkem
12 108 635
0
12 108 635
-394 567
4 339 319
-942 839
-142 783
-241 851
14 725 914
-69 494
4 225 116
-2 081 701
-14 763
-427 755
16 357 317
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Úèetní zùstatková hodnota
(v tis. Kè)
31. 12. 2004
31. 12. 2005

Budovy,
stavby a pozemky
4 955 158
4 815 869

Movité vìci a jiný
dlouhodobý hmotný majetek
13 125 567
10 109 844

Nedokonèený dlouhodobý hmotný
majetek a poskytnuté zálohy
2 452 255
3 340 409

Celkem
20 532 980
18 266 122

Spoleènost v souladu s èeskými pøedpisy zaøazovala dlouhodobý majetek do užívání až po splnìní všech zákonných a technických požadavkù. Pokud by se majetek odepisoval v souladu s jeho
ekonomickou životností, dopad na kumulované oprávky by pøedstavoval k 31. prosinci 2005 nárùst o 308 889 tis. Kè (k 31. prosinci 2004: 374 097 tis. Kè).
3.1.3. Finanèní pronájem

3.3. Pohledávky

Závazky z titulu budoucích plateb souvisejících s uzavøenými
smlouvami o finanèním pronájmu automobilù jsou k 31. prosinci
2005 a 2004 následující:

3.3.1. Krátkodobé pohledávky

Poèet
uzavøených
smluv
31. prosince 2005
472
31. prosince 2004
449

Splatnost
do 1 roku nad 1 rok
(v tis. Kè) (v tis. Kè)
70 758
54 736
62 589
53 941

Celkem
(v tis. Kè)
125 494
116 530

V roce 2005 bylo zaplaceno v souvislosti s finanèním
pronájmem 78 956 tis. Kè (2004: 83 248 tis. Kè).

31. 12. 2005
322 699

31. 12. 2004
284 258

590 430
14 982
928 111
-316 756
611 355

429 142
25 995
739 395
-116 620
622 775

Zmìnu opravné položky k zastaralým zásobám a k zásobám
s pomalou obrátkou lze analyzovat následovnì:
(v tis. Kè)
Poèáteèní zùstatek k 1. lednu
Tvorba opravné položky
Koneèný zùstatek k 31. prosinci

2005
116 620
200 136
316 756

(v tis. Kè)
31. 12. 2005
Pohledávky z obchodních vztahù
ve splatnosti nebo do 180 dnù
2 011 495
po splatnosti
více než 180 dnù po splatnosti
2 561 888
Pohledávky z obchodních vztahù – brutto 4 573 383
Opravná položka k pohledávkám
-2 407 876
Pohledávky z obchodních vztahù – netto 2 165 507

31. 12. 2004
1 896 171
2 349 315
4 245 486
-2 121 847
2 123 639

Pohledávky po splatnosti dosáhly k 31. prosinci 2005 celkové
výše 3 188 674 tis. Kè (k 31. prosinci 2004: 2 901 451 tis. Kè).

3.2. Zásoby
(v tis. Kè)
Telefonní pøístroje a pøíslušenství
urèené k prodeji
Technické zásoby
Ostatní zásoby
Mezisouèet
Opravná položka
Celkem zásoby

Vyšší opravná položka k pochybným pohledávkám v roce 2005
v porovnání s rokem 2004 je zpùsobena rostoucím poètem
zákazníkù, a tedy i rostoucí výší pohledávek.

2004
112 903
3 717
116 620

Pohledávky z obchodního styku se týkají zejména pohledávek
za uživateli komunikaèní sítì, pohledávek za ostatními
poskytovateli komunikaèních služeb, pohledávek za partnery
elektronického dobíjení Twist karet a pohledávek za nezávislými
obchodními zástupci.
Pohledávky po splatnosti se týkají pøedevším neuhrazených
propojovacích poplatkù, viz bod 3.12. Podmínìné závazky
a podmínìná aktiva nezachycené v úèetnictví.
Zmìny opravné položky k pochybným pohledávkám lze
analyzovat takto:
(v tis. Kè)
Poèáteèní zùstatek k 1. lednu
Tvorba opravné položky
Zrušení/rozpuštìní opravné položky
Koneèný zùstatek k 31. prosinci

2005
2 121 847
1 170 963
-884 934
2 407 876

2004
1 538 383
965 516
-382 052
2 121 847

Dohadné úèty aktivní zahrnují zejména poskytnuté a k datu
úèetní závìrky nevyúètované služby komunikaèní sítì
zákazníkùm Spoleènosti, nevyúètované propojovací poplatky
a nevyúètované služby poskytované roamingovým partnerùm.
3.3.2. Dlouhodobé pohledávky
Dlouhodobé pohledávky zahrnují zejména pohledávky
z prodaného dlouhodobého majetku, které jsou zapoèítávány
s protiplnìním, a zálohy na nájemné.
3.4. Krátkodobý finanèní majetek
Krátkodobý finanèní majetek lze je analyzovat takto:
(v tis. Kè)
31. 12. 2005
Pokladní hotovost, peníze na cestì
3 353 189
a úèty v bankách
Krátkodobé cenné papíry
4 790 932
Celkem krátkodobý finanèní majetek
8 144 121
Debetní saldo bìžného úètu zahrnuté
-4 750
v bìžných bankovních úvìrech
Komerèní papíry držené do splatnosti
-2 298 141
Celkem penìžní prostøedky
5 841 230
a penìžní ekvivalenty

31. 12. 2004
168 326
270 810
439 136
-6
0
439 130

43

3.5. Èasové rozlišení
3.5.1. Náklady pøíštích období
Náklady pøíštích období v roce 2005 zahrnují pøedevším náklady
na pronájem kanceláøských prostor a objektù pro umístìní
komunikaèních technologií placené pøedem. Tyto náklady jsou

úètovány do nákladù na základì vìcné a èasové souvislosti
s daným úèetním obdobím. Jejich celková výše k 31. prosinci
2005 èinila 74 923 tis. Kè (k 31. prosinci 2004: 69 597 tis. Kè).

3.6. Vlastní kapitál
Pohyby vlastního kapitálu Spoleènosti:
(tis. Kè)

Základní
kapitál

Emisní
ážio

Pøecenìní
majetku
a závazkù

Zákonný
rezervní
fond

Ostatní
kapitálové
fondy

Nerozdìlený
zisk minulých let

1. 1. 2004
Použití HV roku 2003
Pøecenìní finanèních instrumentù
Darovaný majetek
HV roku 2004
31. 12. 2004
Použití HV roku 2004
Pøecenìní finanèních instrumentù
Dividenda
HV roku 2005
31. 12. 2005

520 000
0
0
0
0
520 000
0
0
0
0
520 000

5 344 110
0
0
0
0
5 344 110
0
0
0
0
5 344 110

669
0
-11 456
0
0
-10 787
0
3 646
0
0
-7 141

104 000
0
0
0
0
104 000
0
0
0
0
104 000

8 162
0
0
-142
0
8 020
0
0
0
0
8 020

7 288 286
4 358 709
0
0
0
11 646 995
4 137 001
0
0
0
15 783 996

Hospodáøský
výsledek ve
schvalovacím
øízení
4 358 709
-4 358 709
0
0
4 286 002
4 286 002
-4 137 001
0
-149 001
4 746 881
4 746 881

Celkem

17 623 936
0
-11 456
-142
4 286 002
21 898 340
0
3 646
-149 001
4 746 881
26 499 866

3.6.1. Základní kapitál a kapitálové fondy
Akcie Spoleènosti mají nominální hodnotu 1 000 Kè,
jsou zaknihované, na jméno a veøejnì neobchodovatelné.
Emisní ážio ve výši 5 344 110 tis. Kè bylo splaceno akcionáøi
Spoleènosti dle Smlouvy o založení spoleèného podniku mezi
spoleèností ÈESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.1 a spoleèností
1

dnes RADIOKOMUNIKACE a.s.

CMobil B.V. ze dne 25. bøezna 1996 a Smlouvy mezi
Ministerstvem hospodáøství ÈR, CMobil B.V. a spoleèností
ÈESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.1 ze dne 25. bøezna 1996.
Souèástí emisního ážia je ocenitelné právo k poskytování
komunikaèních služeb GSM.

Zákonný rezervní fond Spoleènosti pøedstavuje zdroj, který
Spoleènost musí tvoøit v souladu s platnými právními pøedpisy.
Použití zákonného rezervního fondu je omezeno zákonem
a stanovami Spoleènosti a jeho prostøedky nesmìjí být uvolnìny
pro distribuci akcionáøùm.

44

3.6.2. Dividendy
Na základì rozhodnutí valné hromady konané 31. kvìtna 2005
rozdìlila Spoleènost èást zisku za období 2004 svým
akcionáøùm ve formì dividendy v celkové výši 149 001 tis. Kè.
3.7. Rezervy
(tis. Kè)

Rezerva na
splatnou daò
1. 1. 2004
972 491
Tvorba rezerv
1 316 589
Zrušení/Èerpání rezerv
-972 491
31. 12. 2004
1 316 589
Tvorba rezerv
849 056
Zrušení/Èerpání rezerv
-1 316 589
31. 12. 2005
849 056

Rezervy
ostatní
739 408
604 902
-739 408
604 902
606 888
-458 792
752 998

Celkem
1 711 899
1 921 491
-1 711 899
1 921 491
1 455 944
-1 775 381
1 602 054

Spoleènost vytvoøila k 31. prosinci 2005 rezervu ve výši
461 830 tis. Kè na pravdìpodobné budoucí náklady spojené
s èerpáním programu T-Mobile bonus (k 31. prosinci 2004:
446 228 tis. Kè).

Z povìøení Spoleènosti byly na její vrub vystaveny bankovní
garance ve prospìch pronajímatelù komerèních prostor
a nemovitostí, k 31. prosinci 2005 v celkové èástce
67 172 tis. Kè (k 31. prosinci 2004: 65 524 tis. Kè).

Závazky z obchodních vztahù
31. 12. 2004
1 237 991
29 956
1 267 947

Závazky po splatnosti dosáhly k 31. prosinci 2005 výše
43 183 tis. Kè (k 31. prosinci 2004: 96 000 tis. Kè).

3.9. Bankovní úvìry a výpomoci
Spoleènost k 31. prosinci 2005 a 2004 neèerpala žádný
bankovní úvìr kromì kontokorentního úvìru, který k 31. prosinci
2005 dosáhl výše 4 750 tis. Kè (k 31. prosinci 2004: 6 tis. Kè).
Spoleènost má k dispozici kontokorentní a flexibilní úvìrové
linky v celkovém limitu 3 000 tis. EUR a 1 100 000 tis. Kè.

Závazky z titulu dovozních cel jsou k 31. prosinci 2005
ruèeny bankovními zárukami v celkové výši 50 370 tis. Kè
(k 31. prosinci 2004: 50 370 tis. Kè).

3.10. Finanèní instrumenty

Ostatní záruky èinily k 31. prosinci 2005 16 000 tis. Kè
(k 31. prosinci 2004: 2 500 tis. Kè).

Zajištìní úrokových a mìnových rizik Spoleènosti je provádìno
v souladu se zajišťovací strategií Spoleènosti, schválenou
pøedstavenstvem (viz též bod 2.8. Zajišťování mìnových
a úrokových rizik).

Dohadné úèty pasivní
Dohadné úèty pasivní obsahují zejména hodnotu zboží a služeb,
které byly v úèetním období dodány, ale nebyly k datu úèetní
závìrky vyfakturovány. Nejvýznamnìjší položku tvoøí dohadná
položka na náklady na propojení do sítí ostatních operátorù
a dohadná položka na poøízení hmotného majetku.
Jiné závazky
Jiné krátkodobé závazky mìly k 31. prosinci 2005
a ve srovnatelném období následující zùstatky:

3.8. Krátkodobé závazky

(v tis. Kè)
31. 12. 2005
Závazky z obchodních vztahù
tuzemské závazky
1 179 863
zahranièní závazky
31 550
Celkem závazky z obchodních vztahù 1 202 413

Závazky po splatnosti neobsahují žádné závazky pojistného
na sociální zabezpeèení a pøíspìvkù na státní politiku
zamìstnanosti ani závazky veøejného zdravotního pojištìní.

(v tis. Kè)
Forwardové mìnové kontrakty
Ostatní krátkodobé závazky
Celkem jiné závazky

31. 12. 2005
6 214
10 458
16 672

31. 12. 2004
6 049
7 553
13 602

Forwardové smlouvy
Spoleènost mìla ke konci roku 2005 otevøené mìnové
forwardové smlouvy v celkové nominální hodnotì 18 532 tis.
EUR (k 31. prosinci 2004: 13 994 tis. EUR). Tyto transakce jsou
zamìøeny na øízení mìnových rizik v souvislosti se splácením
finanèních závazkù Spoleènosti vyplývajících z obchodního
styku a denominovaných v EUR. Všechny forwardové smlouvy
k 31. prosinci 2005 byly otevøeny v roce 2005. V roce 2005 byly
vypoøádány kontrakty v celkové nominální hodnotì 178 414 tis.
EUR (v roce 2004: 164 510 tis. EUR).
Pøecenìní mìnových forwardových operací na reálnou hodnotu
k 31. prosinci 2005 a 2004:
Otevøené forwardové
31. 12. 2005
cizomìnové smlouvy (tis. Kè)
Otevøené forwardové cizomìnové smlouvy
zajišťující ostatní cizomìnové závazky:
Kladná reálná hodnota
525
Záporná reálná hodnota
-6 214
Celková reálná hodnota forwardových smluv -5 689

31. 12. 2004

0
-6 049
-6 049
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3.11. Èasové rozlišení
3.11.1. Výdaje pøíštích období
Spoleènost èasovì rozlišuje pøedevším nájemné placené
zpìtnì.
3.11.2. Výnosy pøíštích období

Budoucí závazky ze splátek operativních pronájmù
mikrovlnných spojù, ostatních budov, kanceláøských prostor
a komunikaèních základnových stanic jsou následující:
tis. Kè
Do 1 roku
1–5 let
Nad 5 let
Celkem

31. 12. 2005
713 151
2 321 754
3 100 343
6 135 248

31. 12. 2004
883 303
2 614 619
2 967 400
6 465 322

3.14. Výnosy a náklady z finanèní èinnosti
(v tis. Kè)
Výnosy z finanèních operací a úroky
Finanèní výnosy – ostatní
Náklady z finanèních operací
a nákladové úroky
Finanèní náklady – ostatní
Zisk/(Ztráta) z finanèní èinnosti

31. 12. 2005
687 926
126 332
-601 379

31. 12. 2004
93 048
102 946
-358 196

-139 482
73 397

-158 231
-320 433

Výnosy pøíštích období tvoøí zejména èasové rozlišení
hovorného u pøedplacených služeb Twist.
3.12. Podmínìné závazky a podmínìná aktiva nezachycené
v úèetnictví
Paralelnì s postupem pøíslušných soudních øízení probíhají
jednání o vyrovnání propojovacích poplatkù za vzájemnì
poskytnuté služby v roce 2001 se spoleèností
ÈESKÝ TELECOM, a. s. Výsledky tìchto jednání mohou mít vliv
na propojovací výnosy a náklady roku 2001 a budou úètovány
v období, kdy bude vydáno finální rozhodnutí.
Finanèní úøad je oprávnìný provést kontrolu úèetních knih
a záznamù kdykoli v prùbìhu ètyø let následujících po
vykazovaném daòovém období a v návaznosti na to mùže
dodateènì vymìøit daò z pøíjmu a penále. Vedení Spoleènosti
si není vìdomo žádných skuteèností, které by v budoucnosti
mohly vést ke vzniku významného potenciálního závazku
vyplývajícího z tìchto kontrol.
Spoleènost si k 31. prosinci 2005 není vìdoma žádných
významných soudních sporù, které by mohly vyžadovat zahrnutí
v úèetních výkazech Spoleènosti a v pøíloze k úèetním výkazùm,
kromì tìch, na které Spoleènost vytváøí rezervy.
K 31. prosinci 2005 uzavøela Spoleènost smlouvy s hlavními
dodavateli v oblasti technologií za 844 415 tis. Kè (k 31. prosinci
2004: 400 980 tis. Kè).

3.13. Výnosy a náklady z provozní èinnosti

3.15. Transakce a zùstatky vùèi spøíznìným osobám

3.13.1. Provozní výnosy podle hlavních èinností

Následující transakce se týkají akcionáøù a jejich spøíznìných
spoleèností:

Provozní výnosy podle èinností
(v tis. Kè)
31. 12. 2005
Prodej mobilních telefonù a pøíslušenství 1 259 167
Poskytování služeb komunikaèní sítì
26 098 741
Celkem
27 357 908

31. 12. 2004
1 014 940
25 036 498
26 051 438

3.13.2. Provozní výnosy a náklady
(v tis. Kè)
31. 12. 2005
Provozní výnosy z bìžné èinnosti
27 357 908
Ostatní výnosy
2 070 629
Výnosy celkem
29 428 537
Náklady vynaložené na prodané zboží
2 535 732
Spotøeba materiálu a energií
679 354
Služby
10 250 199
Osobní náklady
1 911 343
Odpisy dlouhodobého nehmotného
5 140 094
a hmotného majetku
Ostatní provozní náklady
2 210 243
Provozní náklady celkem
22 726 965
Provozní hospodáøský výsledek
6 701 572

31. 12. 2004
26 051 438
1 671 131
27 722 569
2 147 631
485 391
9 857 052
1 734 507
5 148 878
1 922 545
21 296 004
6 426 565

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

(v tis. Kè)
RADIOKOMUNIKACE a.s.:
Nakoupené služby (pronajaté okruhy,
nájemné a ostatní)
Skupina DTAG:
Roaming, propojení a související
nakoupené služby
Ostatní nakoupené služby
Pøefakturace
IT služby
Nákupy cizí mìny – zajištìní
Nakoupené služby a zboží celkem
RADIOKOMUNIKACE a.s.:
Prodané služby GSM a propojení
Skupina DTAG:
Roaming, propojení a související
prodané služby
Rebranding – pøefakturace
Pøíjem z prodeje hmotného
a nehmotného majetku
Pøefakturace
Prodané služby a zboží celkem

31. 12. 2005

31. 12. 2004

293 635

359 757

407 293

373 048

117 168
450 409
357 170
932 429
2 558 104

130 116
480 382
0
0
1 343 303

25 477

10 611

562 516

517 312

16 019
445 442

14 369
0

138 788
1 188 242

75 215
617 507
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Krátkodobé pohledávky obsahují následující pohledávky
za spøíznìnými osobami:

3.16.2. Odložená daò

3.16. Danì
3.16.1. Splatná daò z pøíjmù právnických osob

(v tis. Kè)
RADIOKOMUNIKACE a.s.:
Služby GSM a ostatní služby
Skupina DTAG:
Roaming, propojení a související
poskytnuté služby
Ostatní služby a slevy
Celkem pohledávky za spøíznìnými
osobami

31.12.2005

31.12.2004

3 826

1 386

227 093

112 929

123 529
354 448

1 240
115 555

Závazky z obchodní èinnosti popsané v bodì 3.8. Krátkodobé
závazky zahrnují k 31. prosinci 2005 následující závazky vùèi
spøíznìným osobám:
(v tis. Kè)
31. 12. 2005
RADIOKOMUNIKACE a.s.:
Pronajaté okruhy a ostatní pronájmy
23 852
Skupina DTAG:
Roaming, propojení a související
439 583
nakoupené služby
Ostatní služby a slevy
304 903
Závazky vùèi spøíznìným osobám celkem 768 338

31. 12. 2004

Spoleènost oèekává, že výsledky týkající se splatné danì
z pøíjmù v bìžném roce budou následující:
(v tis. Kè)
31. 12. 2005
Úèetní výsledky pøed zdanìním
6 774 969
Daòovì neuznatelné výdaje
1 776 670
Daòovì neuznatelné výnosy
-391 623
Rozdíl mezi úèetními a daòovými odpisy
483 048
Daòový základ pøed odpoèty
8 643 064
Uznatelné dary
-17 348
10% investièní odpoèet
82 114
Upravený základ danì
8 707 830
Splatný daòový náklad
2 264 036
Zaplacené zálohy
-1 414 980
Splatná daò
849 056

31. 12. 2004
6 106 132
1 450 068
-563 265
4 870
6 997 805
-4 555
-103 328
6 889 922
1 929 178
-612 589
1 316 589

153
21 517
3 707
25 377

Spoleènost nemìla k 31. prosinci 2005 žádné úvìry ve skupinì.
Dlouhodobý úvìrový rámec s celkovým limitem 3 823 077
tis. Kè a splatností 31. prosince 2011 poskytnutý Deutsche
Telekom International Finance B.V. nebyl k 31. prosinci 2005
èerpán.

V roce 2005 bylo dále zaúètováno dodateèné snížení daòového
nákladu za pøedchozí zdaòovací období ve výši 9 303 tis. Kè.
Tato èástka obsahuje dodateènou úpravu splatné danì za rok
2004 ve výši 55 286 tis. Kè a úpravy splatné danì za období
2001–2003 ve výši 64 589 tis. Kè. Celkový náklad splatné danì
z pøíjmù v roce 2005 vèetnì oprav minulých let èiní
2 254 733 tis. Kè.

Odložená daò
31. 12. 2005
Rozdíl mezi daòovou a úèetní zùstatkovou -8 689 101
cenou dlouhodobého majetku
Rozdíl mezi daòovou a úèetní
316 756
hodnotou zásob
Rozdíl mezi daòovou a úèetní hodnotou
500 393
pohledávek
Ostatní rezervy
692 027
Pøechodné rozdíly celkem
-7 179 925
Odložený daòový závazek (netto)
-1 722 304

31. 12. 2004
-9 733 276
116 620
683 536
770 870
-8 162 250
-1 948 949

Sazby danì z pøíjmù právnických osob v letech 2005 a 2006
jsou uvedeny v následující tabulce:
Období
2005
2006 a dále

Sazba danì
26 %
24 %
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4. Zamìstnanci a øídící pracovníci
Vývoj osobních nákladù (údaje v tis. Kè, pokud není uvedeno jinak).
Celkem
2005
2 449
1 324 396
1 694
498 358
86 895
1 911 343

Prùmìrný poèet zamìstnancù
Mzdové náklady
Odmìny èlenùm statutárních orgánù
Sociální a zdravotní pojištìní
Ostatní osobní náklady
Celkem osobní náklady

Plnìní poskytnuté statutárním orgánùm nebo jejich èlenùm
a èlenùm dozorèích orgánù v roce 2005:
(v tis. Kè)
Pøedstavenstvo
Dozorèí rada

Pøíjmy
celkem
1 082
612

Penìžité
pøíjmy
1 082
612

Naturální
pøíjmy
0
0

Plnìní poskytnuté statutárním orgánùm nebo jejich èlenùm
a èlenùm dozorèích orgánù v roce 2004:
(v tis. Kè)
Pøedstavenstvo
Dozorèí rada

Pøíjmy
celkem
1 199
673

Penìžité
pøíjmy
1 199
673

Naturální
pøíjmy
0
0

z toho øídící pracovníci
2004
2 477
1 212 801
1 872
453 162
66 672
1 734 507

Poèet zamìstnancù vychází z prùmìrného pøepoèteného stavu
pracovníkù za celý rok. Pod pojmem „øídící pracovníci“
se rozumí výkonní øeditelé a øeditelé Spoleènosti.
Spoleènost od roku 2002 poskytuje zamìstnancùm pøíspìvek
na penzijní pøipojištìní, v roce 2005 dosáhl výše 31 712 tis. Kè
(v roce 2004: 29 068 tis. Kè).
Spoleènost v roce 2005 a 2004 neposkytla žádné pùjèky
èlenùm statutárních orgánù. Spoleènost poskytuje èlenùm
vedení automobily ke služebním i osobním úèelùm. Celková
hodnota vozidel, které vedení Spoleènosti používalo k 31. prosinci
2005, je 57 115 tis. Kè (k 31. prosinci 2004: 44 543 tis. Kè).
Od roku 2004 Spoleènost poskytuje užšímu vedení spoleènosti
úhradu benzínu pro soukromé úèely. V roce 2005 dosáhl tento
pøíspìvek výše 1 566 tis. Kè (v roce 2004: 966 tis. Kè).

2005
48
186 280

2004
47
118 016

66 320
3 109

44 610
7 810

5. Události po datu úèetní závìrky
Po datu úèetní závìrky nedošlo k žádným událostem, které by
mìly významný dopad na finanèní výkazy k 31. prosinci 2005.
Tato úèetní závìrka byla schválena pøedstavenstvem
Spoleènosti 19. dubna 2006.

Pøílohy podle ustanovení
zákonù Èeské republiky
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2005

V souladu s ustanovením § 66a odst. 9 zákona è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
pøedstavenstvo spoleènosti T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíèkova 2144/1, 149 00
Praha 4, IÈ 64949681, která je zapsána do obchodního rejstøíku u Mìstského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 3787 (dále jen „TMCZ“), zpracovalo za úèetní období roku 2005 zprávu o vztazích
mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou.
TMCZ byla bìhem úèetního období souèástí koncernu spoleènosti Deutsche Telekom AG,
se sídlem Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn (dále jen „DTAG“).

Ovládající osobou TMCZ byla v roce 2005 spoleènost CMobil B.V. (podíl 60,77 %). Ovládající
osobou spoleènosti CMobil B.V. byla spoleènost T-Mobile Global Holding Nr. 2 GmbH (podíl
100 %, úèinný od 26. 10. 2005). Ovládající osobou této spoleènosti byla spoleènost T-Mobile
International AG & Co. KG (podíl 100 %), jejímž vìtšinovým spoleèníkem byla spoleènost
T-Mobile International Holding GmbH (podíl 99,99 %). Tuto spoleènost v roce 2005 ovládala
DTAG (podíl 100 %). Nejvýraznìjší vliv na øízení a provozování TMCZ v roce 2005 vykonávala
spoleènost T-Mobile International AG & Co.KG, se sídlem Landgrabenweg 151, 53227 Bonn.
TMCZ v úèetním období neovládala žádný podnikatelský ani jiný subjekt.

1. Pøehled propojených osob
Pøehled obsahuje osoby ovládané DTAG, se kterými mìla TMCZ v úèetním období obchodní vztahy, jakož i nìkteré osoby, které jsou ve struktuøe koncernových podnikù nad èi pod tìmito osobami.
DTAG
100,00 % T-Mobile International Holding GmbH
100,00 % T-Mobile International AG & Co.KG, Bonn
100,00 % T-Mobile Deutschland GmbH, Bonn
100,00 % Zweite DFMG Deutsche Funkturm Vermögens GmbH & Co.KG, Münster
16,67 % DFMG Deutsche Funkturm GmbH, Münster
22,50 % PTC Polska Telefonia Cyfrowa Sp. Z o.O., Varšava
100,00 % T-Mobile Poland Holding Nr. 1 B.V.
22,50% PTC Polska Telefonia Cyfrowa Sp. Z o.O., Varšava
100,00 % T-Mobile Global Holding Nr. 2 GmbH
100,00 % CMobil B.V., Amsterdam
60,77 % T-Mobile Czech Republic a.s., Praha
100,00 % T-Mobile Austria GmbH, Vídeò
100,00 % T-Mobile International Austria GmbH, Vídeò
100,00 % T-Mobile Billing und Service GmbH, Vídeò (od 8. 12. 2005 T-Mobile Service GmbH)
100,00 % T-Mobile Global Holding GmbH
100,00 % T-Mobile Holdings Ltd., Londýn
100,00 % T-Mobile No. 1 Ltd.
50,00 % T-Mobile (UK) Ltd.
100,00 % T-Mobile No. 2 Ltd.
100,00 % One2One Ltd.
100,00 % T-Mobile No. 4 Ltd.

(Nìmecko)
(Nìmecko)
(Nìmecko)
(Nìmecko)
(Polsko)
(Polsko)
(Polsko)
(Nìmecko)
(Nizozemí)
(ÈR)
(Rakousko)
(Rakousko)
(Rakousko)
(Nìmecko)
(Velká Británie)
(Velká Británie)
(Velká Británie)
(Velká Británie)
(Velká Británie)
(Velká Británie)
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DTAG
100,00 % T-Mobile No. 5 Ltd.
50,00 % T-Mobile (UK) Ltd.
100,00 % T-Mobile Ltd., Hertfordshire
100,00 % T-Mobile USA, Inc., Bellevue
100,00 % Powertel Inc.
100,00 % T-Mobile Netherlands Holding B.V., Den Haag
100,00 % T-Mobile Netherlands B.V., Den Haag
50,00 % RANN B.V., Rijswijk
100,00 % T-Mobile Netherlands Klantenservice B.V., Den Haag
100,00 % T-Mobile Netherlands Retail Service B.V., Den Haag
100,00 % T-Mobile Worldwide Holding GmbH, Bonn
100,00 % Holdco Sp. Z o.O., Varšava
100,00 % Polpager Sp. Z o.O., Varšava
4,00 % PTC Polska Telefonia Cyfrowa Sp. Z o.O., Varšava
10,05 % MTS Mobile TeleSystems OJSC, Moskva (souèástí koncernu do 13. 9. 2005)
83,67 % Ukrainian Mobile Communication J.V. (souèástí koncernu do 13. 9. 2005)
100,00 % T-Mobile International UK Ltd., Londýn
99,00 % T-Mobile Venture Fund GmbH& Co. KG
100,00 % MagyarCom Holding GmbH
59,21 % Matav Magyar Tavközlesi Rt
100,00 % Stonebridge Communication A.D.
51,00 % Makedonski Telekominikacii A.D.
100,00 % Mobimak A.D.
100,00 % T-Mobile Hungary Rt
51,00 % Slovak Telecom, a.s.
100,00% T-Mobile Slovensko a.s.
51,00 % HT Hrvatske Telekomunikacije d.d.
100,00 % T-Mobile Hrvatska d.o.o.
100,00 % T-Systems International GmbH (od 14. 12. 2005 T-Systems Enterprise Services GmbH)
100,00 % T-Systems Czech s.r.o.
100,00 % T-Systems PragoNet, a.s.
100,00 % Detecon International GmbH
100,00 % T-Systems GEI GmbH

Osoby uvedené v pøehledu budou dále oznaèovány jako „propojené osoby“.

(Velká Británie)
(Velká Británie)
(Velká Británie)
(USA)
(USA)
(Nizozemí)
(Nizozemí)
(Nizozemí)
(Nizozemí)
(Nizozemí)
(Nìmecko)
(Polsko)
(Polsko)
(Polsko)
(Rusko)
(Ukrajina)
(Velká Británie)
(Nìmecko)
(Nìmecko)
(Maïarsko)
(Makedonie)
(Makedonie)
(Makedonie)
(Maïarsko)
(Slovensko)
(Slovensko)
(Chorvatsko)
(Chorvatsko)
(Nìmecko)
(ÈR)
(ÈR)
(Nìmecko)
(Nìmecko)
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2. Smlouvy, které byly s propojenými osobami uzavøeny v roce 2005
Deutsche Telekom AG
Název smlouvy
Master Agreement for Derivates Contracts + Sideletter
(è. 016323-000-00)

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl
932 429

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl

TMCZ pøijal
Nákup cizích mìn – zajištìní

V roce 2005 realizovala TMCZ s DTAG mìnové zajištìní uzavøením termínových nákupù cizí mìny v hodnotì 27 024 573 EUR za cenu 814 151 tis. Kè. Zbývající termínové nákupy cizí mìny s DTAG
v objemu 3 895 000 EUR pøevedla TMCZ na jiný subjekt za pùvodní hodnotu (tj. 118 278 tis. Kè) ke koneèné realizaci za cenovì výhodnìjších podmínek. Celková èástka finanèního vyrovnání s DTAG
tedy byla 932 429 tis. Kè.
T-Mobile International AG & Co.KG
Název smlouvy
Dodatek è. 1 ke smlouvì o T-zones è. 012876-000-00
(è. 012876-101-00)
Inbound (aktualizace Annex 2 – Service Agreement 2005
è. 013243-000-00) (è. 013243-101-00)
Outbound (zmìna Annexu 2 – Service Agreement 2005
è. 013244-000-00) (è. 013244-102-00)
Sideletter on Chordiant Project – Terms of use of the CMD Software
(è. 013956-000-00)
Dodatek è. 1 k Service Agreement – („IOT“) Services
è. 014585-000-00 (è. 014585-101-00)
Agreement on the Unification of Payment Terms
(è. 015941-000-00)
Service Agreement (auditing services – x-charge)
(è. 016189-000-00)
Service Agreement (x-charge – internal auditing tasks)
(è. 016190-000-00)
International Frame Agreement for the Licensing and Support
of Standard Software (è. 990011-000-00)
Global Framework Agreement for the supply of Equipment
and Services (è.990017-000-00)
Amendment No. 1 to Global Framework Agreement
– PROJECT „AAA“ (è. 990017-101-00)

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl

TMCZ pøijal

1 968 Interní audit
2 387

Interní audit
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Název smlouvy
Agreement for Optimisation and Dimensioning Projects
(è. 990018-000-00)
Framework Agreement for the Supply, Licensing and Maintenance
of Computer Software (è. 990020-000-00)
Smlouva o zajištìní vstupenek
Smlouva o podílu na globálním pojištìní
Remote Device Management
Smlouva o zajištìní vstupenek – Tour de France
Smlouva o finanèním vypoøádání v rámci systému IHC

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl

1 661
3 961
1 995
1 112
1 002

TMCZ pøijal

Vstupenky
Podíl na globálním pojištìní
Remote Device Management
Vstupenky
Náklady na finanèní vypoøádání v rámci
systému IHC

T-Mobile Deutschland GmbH
Název smlouvy
Service Agreement Concern. the Performance of Melody Services
(è. 014973-000-00)
Smlouva o spolupráci pøi poskytování roamingových služeb
(è. 015878-000-00)
Modification No. 7 of the Interconnection Agreement
è. 001776-000-00 (è. 001776-107-00)
Modification No. 8 of the Interconnection Agreement
è. 001776-000-00 (è. 001776-108-00)
Sublicence Agreement of Cashback Software (è. 012763-000-00)
Agreement on the Provision of Software Licenses for Operating
HLR (è. 014327-000-00)
Service Agreement – TCS hosting & OLA (è. 014468-000-00)
Service Agreement – SWS Maintenance (è. 015684-000-00)
Project Service Agreement for Subscription Server
(è. 016046-000-00)
Agreement for the processing of data (Federal Data Protection
ACT (BDSG)) (è. 016138-000-00)
International Roaming Agreement (è. 016485-000-00)
Smlouva o zajištìní GSM služeb, prodej telefonù
Smlouva o zajištìní projektu IBMD
Smlouva o spoleèné platformì XTC

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl

-21 612

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl
5 480 Pøefakturace nákladù na spoleènou platformu
v rámci projektu Melody
-102 439 Plnìní poskytnutá v rámci spolupráce
s jednotlivými operátory

3 234

112 178

3 558

TMCZ pøijal

Plnìní poskytnutá v rámci spolupráce
s jednotlivými operátory

Subscription server

313 966 Roaming + sms interworking
16 884 GSM služby
24 954 Projekt IBMD

Roaming + sms interworking

Platforma XTC
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PTC Polska Telefonia Cyfrowa Sp. Z o.O.
Název smlouvy
Smlouva o spolupráci pøi poskytování roamingových služeb
(è. 015878-000-00)

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl
-6 013

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl
-17 273 Plnìní poskytnutá v rámci spolupráce
s jednotlivými operátory

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl
1 609 Pøefakturace nákladù na spoleènou platformu
v rámci projektu Melody
-18 237 Plnìní poskytnutá v rámci spolupráce
s jednotlivými operátory

Plnìní poskytnutá v rámci spolupráce
s jednotlivými operátory

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl

TMCZ pøijal

TMCZ pøijal
Plnìní poskytnutá v rámci spolupráce
s jednotlivými operátory

T-Mobile (UK) Ltd.
Název smlouvy
Service Agreement Concern. the Performance of Melody Services
(è. 014973-000-00)
Smlouva o spolupráci pøi poskytování roamingových služeb
(è. 015878-000-00)

-5 701

TMCZ pøijal

T-Mobile International UK Ltd.
Název smlouvy
Dodatek è. 28 ke smlouvì è. 001406-000-00 (Content Reseller
agreement) – Engagement Form – Warner Music Content
(è. 001406-128-00)
Dodatek è. 29 ke smlouvì è. 001406-000-00 (Content Reseller
agreement) – Engagement Form – iFone Content
(è. 001406-129-00)
Dodatek è. 30 ke smlouvì è. 001406-000-00 (Content Reseller
agreement) – Engagement Form – Arvato Content
(è. 001406-130-00)
Dodatek è. 31 ke smlouvì è. 001406-000-00 (Content Reseller
agreement) – Engagement Form – Blue Sphere Content
(è. 001406-131-00)
Dodatek è. 32 ke smlouvì è. 001406-000-00 (Content Reseller
agreement) – Engagement Form – mForma Content
(è. 001406-132-00)
Dodatek è. 33 ke smlouvì è. 001406-000-00 (Content Reseller
agreement) – Engagement Form – Jamdat Content
(è. 001406-133-00)

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl
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Název smlouvy
Dodatek è. 34 ke smlouvì è. 001406-000-00 (Content Reseller
agreement) – Engagement Form – Gameloft Content
(è. 001406-134-00)
Dodatek è. 35 ke smlouvì è. 001406-000-00 (Content Reseller
agreement) – Engagement Form – Living Mobile Content
(è. 001406-135-00)
Dodatek è. 36 ke smlouvì è. 001406-000-00 (Content Reseller
agreement) – Engagement Form – Mobile Scope Content
(è. 001406-136-00)
Dodatek è. 37 ke smlouvì è. 001406-000-00 (Content Reseller
agreement) – Engagement Form – Sumea Content
(è. 001406-137-00)
Dodatek è. 38 ke smlouvì è. 001406-000-00 (Content Reseller
agreement) – Engagement Form – Handy Games Content
(è. 001406-138-00)
Dodatek è. 39 ke smlouvì è. 001406-000-00 (Content Reseller
agreement) – Engagement Form – Digital Bridges Content
(è. 001406-139-00)
Dodatek è. 40 ke smlouvì è. 001406-000-00 (Content Reseller
agreement) – Engagement Form – India Games Content
(è. 001406-140-00)
Dodatek è. 41 ke smlouvì è. 001406-000-00 (Content Reseller
agreement) – Engagement Form – Advanced Mobile
Applications (è. 001406-141-00)
Dodatek è. 42 ke smlouvì è. 001406-000-00 (Content Reseller
agreement) – Engagement Form – Eurofon (Madagascar)
Content (è. 001406-142-00)
Dodatek è. 43 ke smlouvì è. 001406-000-00 (Content Reseller
agreement) – Engagement Form – I-pay/Digital Bridges
– Non-EA Titles (content) (è. 001406-143-00)
Dodatek è. 44 ke smlouvì è. 001406-000-00 (Content Reseller
agreement) – Engagement Form – Eurofun (Madagascar)
Content (è. 001406-144-00)
Dodatek è. 45 ke smlouvì è. 001406-000-00 (Content Reseller
agreement) – Engagement Form – wait4u (è. 001406-145-00)
Dodatek è. 46 ke smlouvì è. 001406-000-00 (Content Reseller
agreement) – Engagement Form – Sony Pictures
(è. 001406-146-00)

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl

TMCZ pøijal
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Název smlouvy
Dodatek è. 47 ke smlouvì è. 001406-000-00 (Content Reseller
agreement) – Engagement Form – Glu Mobile Content
(è. 001406-147-00)
Smlouva o zajištìní vstupenek (è. C014442-000-00)
Smlouva o zajištìní ITN programu Management
Smlouva o poskytnutí konzultace – IP design

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl

6 218

TMCZ pøijal

Zajištìní vstupenek
703 ITN program Management
823 Konzultace

T-Systems Czech s.r.o.
Název smlouvy
Dodatek è. 1 k první nájemní smlouvì è. 010960-000-00
(è. 010960-222-01)
Final Consolidation Agreement (è. 014626-000-00)
Final Consolidation Agreement (è. 014626-000-00)
Dohoda o postoupení práv a pøevzetí závazkù (AEC)
(è. 014704-000-00)
Dohoda o postoupení práv a pøevzetí závazkù (AutoCont CZ)
(è. 014706-000-00)
Dohoda o postoupení práv a pøevzetí závazkù (CATEX SOFTWARE)
(è. 014707-000-00)
Dohoda o postoupení práv a pøevzetí závazkù (CAC Leasing)
(è. 014708-000-00)
Dohoda o postoupení práv a pøevzetí závazkù (GAPP System)
(è. 014710-000-00)
Dohoda o postoupení práv a pøevzetí závazkù (Grall)
(è. 014711-000-00)
Dohoda o postoupení práv a pøevzetí závazkù (HP)
(è. 014712-000-00)
Dohoda o postoupení práv a pøevzetí závazkù (IBM)
(è. 014713-000-00)
Dodatek è. 1 k pøevodní smlouvì (IBM) (è. 014713-101-00)
Dohoda o postoupení práv a pøevzetí závazkù (PCS Software)
(è. 014715-000-00)
Dohoda o postoupení práv a pøevzetí závazkù (PER4MANCE)
(è. 014716-000-00)
Dohoda o postoupení práv a pøevzetí závazkù (Sun Microsystems)
(è. 014717-000-00)

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl

357 335

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl

445 442 Prodej hmotného a nehmotného majetku
(outsourcing IT služeb)
38 090 Pøefakturace služeb (IT outsourcing)

TMCZ pøijal

Služby IT outsourcing
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Název smlouvy
Dohoda o postoupení práv a pøevzetí závazkù (J. Zouhar)
(è. 014718-000-00)
Assignment and Certification of Non Possession (Oracle)
(è. 014751-000-00)
Declaration of Surety (è. 014768-000-00)
Dohoda o postoupení práv a pøevzetí èásti závazkù (HP)
(è. 014771-000-00)
Podnájemní smlouva (Centrotex) (è. 014776-000-00)
Podnájemní smlouva (Brno) (è. 014777-000-00)
Podnájemní smlouva (Koospol) (è. 014778-000-00)
Podnájemní smlouva (Roztyly) (è. 014779-000-00)
Podnájemní smlouva (Ostrava) (è. 014780-000-00)
Smlouva o nájmu (Hradec Králové) (è. 014781-000-00)
Smlouva o nájmu (Louny) (è. 014782-000-00)
Agreement on Transfer of Rights and Obligations Relating
to the SW (IXOS) (è. 015332-000-00)
Agreement on Transfer of Rights and Obligations Relating
to the SW (J. Zouhar) (è. 015333-000-00)
Agreement on Transfer of Rights and Obligations Relating
to the SW (CPS System) (è. 015334-000-00)
Transfer Agreement (è. 015335-000-00)
Agreement on Transfer of Rights and Obligations Relating
to the SW (DICOM Data) (è. 015340-000-00)
Transfer Agreement to the Licence Agreement 1217127
(Computer Associates) (è. 015341-000-00)
Agreement on Transfer of Rights and Obligations Relating
to the SW (HP) (è. 015464-000-00)
Agreement on Transfer of Rights and Obligations Relating
to the SW (Getronics) (è. 015689-000-00)
Agreement on Transfer of Rights and Obligations Relating
to the SW (Sun Microsystems) (è. 015690-000-00)
Transfer of Software Licenses Agreement (Quest Software)
(è. 015710-000-00)
Agreement on Transfer of Rights and Obligations (AEC)
(è. 015711-000-00)
Smlouva o poskytování služeb – záruèní a pozáruèní servis
zaøízení a jiné služby (è. 015716-000-00)
Agreement on Transfer of rights and obligations relating
to the SW (PJSOFT) (è. 015759-000-00)

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl

2 327 Podnájem
1 092 Podnájem
6 084 Podnájem
882 Pronájem

TMCZ pøijal
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Název smlouvy
Agreement on Transfer of Rights and Obligations Relating
to the SW (HP) (è. 015782-000-00)
Agreement on Transfer of Rights and Obligations Relating
to the SW (è. 015818-000-00)
Dohoda o postoupení práv a pøevzetí závazkù (CATEX SOFTWARE)
(è. 015856-000-00)
Agreement on Transfer of Rights and Obligations Relating
to the SW (è. 015857-000-00)
Agreement on Transfer of Rights and Obligations Relating
to the SW (è. 015889-000-00)
Agreement on Transfer of Rights and Obligations Relating
to the SW (è. 015890-000-00)
Agreement on Transfer of Rights and Obligations Relating
to the SW (PER4MANCE) (è. 015898-000-00)
Agreement on Transfer of Rights and Obligations Relating
to the SW (K2) (è. 015915-000-00)
Dohoda o postoupení práv a pøevzetí závazkù (è. 015953-000-00)
Agreement on Transfer of Rights and Obligations Relating
to the SW (è. 015996-000-00)
Agreement on Transfer of Rights and Obligations Relating
to the SW (è. 016000-000-00)
Agreement on Transfer of Rights and Obligations Relating
to the SW (è. 016001-000-00)
Agreement on Transfer of Rights and Obligations Relating
to the SW (è. 016011-000-00)
Dohoda o postoupení èásti práv a pøevzetí èásti závazkù
(è. 016017-000-00)
Agreement on Transfer of Rights and Obligations Relating
to the SW (è. 016045-000-00)
Agreement on Transfer of Rights and Obligations Relating
to the SW (è. 016049-000-00)
Smlouva o pøevodu práv a závazkù spojených se softwarem
(è. 016050-000-00)
Agreement on Transfer of Rights and Obligations Relating
to the SW (è. 016051-000-00)
Agreement on Transfer of Licenses (è. 016052-000-00)
Agreement on Transfer of Rights and Obligations Relating
to the SW (è.016053-000-00)

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl

TMCZ pøijal
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Název smlouvy
Agreement on Transfer of Rights and Obligations Relating
to the SW (è. 016054-000-00)
Agreement on Transfer of Rights and Obligations Relating
to the SW (è. 016055-000-00)
Agreement on Transfer of Rights and Obligations Relating
to the SW (è. 016056-000-00)
Agreement on Transfer of Rights and Obligations Relating
to the SW (è. 016067-000-00)
Agreement on Transfer of Rights and Obligations Relating
to the SW (è. 016068-000-00)
Smlouva o pøevodu práv a závazkù spojených se softwarem
(è. 016069-000-00)
Smlouva o pøevodu práv a závazkù spojených s datovými
soubory (è. 016159-000-00)
Agreement on Transfer of Rights and Obligations Relating
to the SW (è. 016217-000-00)
Rámcová smlouva o poskytování služeb GSM (è. 1075262)
Smlouva o užívání licence
Smlouva o nájmu notebookù
Smlouva o údržbì softwaru

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl

TMCZ pøijal

3 331 Služby GSM
3 300
2 443
511

Licence
Nájem notebookù
Údržba softwaru

T-Systems PragoNet, a.s.
Název smlouvy
Dodatek è. 4 ke Smlouvì o propojení è. 010530-000-00
(è. 010530-104-00)
Smlouva o zajištìní GSM služeb, prodej telefonù
Smlouva o pronájmu linek

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl

TMCZ pøijal

835 GSM služby
9 097

Pronájem linek

T-Systems GEI GmbH
Název smlouvy
Smlouva o zajištìní iBMD tréninku

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl
551

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl

TMCZ pøijal
iBMD trénink
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T-Systems Enterprise Services GmbH
Název smlouvy
Smlouva o údržbì softwaru

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl
1 497

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl
746 Pøefakturace nákladù na spoleènou platformu
v rámci projektu Melody
-18 007 Plnìní poskytnutá v rámci spolupráce
s jednotlivými operátory

TMCZ pøijal
Údržba softwaru

T-Mobile Austria GmbH
Název smlouvy
Service Agreement Concern. the Performance of Melody Services
(è. 014973-000-00)
Smlouva o spolupráci pøi poskytování roamingových služeb
(è. 015878-000-00)

-3 695

TMCZ pøijal

Plnìní poskytnutá v rámci spolupráce
s jednotlivými operátory

T-Mobile Netherlands B.V.
Název smlouvy
Service Agreement Concern. the Performance of Melody Services
(è. 014973-000-00)
Smlouva o spolupráci pøi poskytování roamingových služeb
(è. 015878-000-00)
Roaming Agreement for Public Wireless LAN Services
(è. 016486-000-00)

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl

-961

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl
663 Pøefakturace nákladù na spoleènou platformu
v rámci projektu Melody
-7 892 Plnìní poskytnutá v rámci spolupráce
s jednotlivými operátory

Plnìní poskytnutá v rámci spolupráce
s jednotlivými operátory

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl
-20 610 Plnìní poskytnutá v rámci spolupráce
s jednotlivými operátory

TMCZ pøijal
Plnìní poskytnutá v rámci spolupráce
s jednotlivými operátory

TMCZ pøijal

T-Mobile Hungary Rt.
Název smlouvy
Smlouva o spolupráci pøi poskytování roamingových služeb
(è. 015878-000-00)
Addendum 2 to the international GSM Roaming Agreement
(è. 011437-102-00)
WLAN Agreement

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl
-3 852
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T-Mobile Slovensko a.s.
Název smlouvy
Smlouva o spolupráci pøi poskytování roamingových služeb
(è. 015878-000-00)
Amendment to the Addendum to the International Roaming
Agreeement (è. 000178-101-01)

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl
-25 026

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl
-6 264 Plnìní poskytnutá v rámci spolupráce
s jednotlivými operátory

TMCZ pøijal
Plnìní poskytnutá v rámci spolupráce
s jednotlivými operátory

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl
-4 225

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl
-14 274 Plnìní poskytnutá v rámci spolupráce
s jednotlivými operátory
33 046 Roaming

TMCZ pøijal
Plnìní poskytnutá v rámci spolupráce
s jednotlivými operátory
Roaming

T-Mobile USA, Inc.
Název smlouvy
Smlouva o spolupráci pøi poskytování roamingových služeb
(è. 015878-000-00)
International Roaming Agreement – USA (è. 016180-000-00)

11 738
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3. Smlouvy s propojenými osobami trvající v roce 2005, na jejichž základì bylo poskytnuto plnìní
Deutsche Telekom AG
Název smlouvy

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl
16 019 Rebranding

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl
39 399
1 302

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl

Smlouva o rebrandingu (è. 010003-000-00)

TMCZ pøijal

T-Mobile International AG & Co.KG
Název smlouvy
Sublicence Agreement (è. 010091-000-00)
Sublicence of TIBCO Software Licence Agreement
(è. 011269-000-00)
T-zones Agreement (è.012876-000-00)
Framework Cooperation and service Agreement (Inbound)
(è. 013243-000-00)

Framework Cooperation and service Agreement (Inbound)
(è. 013243-000-00)

Framework Cooperation and service Agreement (Inbound)
(è. 013243-000-00)
Framework Cooperation and service Agreement (Inbound)
(è. 013243-000-00)

44 775

TMCZ pøijal
Licence
TIBCO Enterprise licence
T-zones

6 865 Služby v oblasti Spoleèenské odpovìdnosti
firmy (poskytování podpory pøi øízení a organizaci
aktivit v rámci Spoleèenské odpovìdnosti firmy,
pøi vytváøení, rozvoji, vyhodnocování
a implementaci strategie v této oblasti)
2 330 Služby v oblasti péèe o zákazníky (pøíprava
roadmapy v oblasti rozvoje technologií péèe
o zákazníky a obchodu, integrace strategických
smìrù rozvoje péèe o zákazníky a obchodu
v jednotlivých zemích skupiny T-Mobile
International)
5 794 Služby v oblasti lidských zdrojù (koordinace
a vedení programu „One Company“ v rámci
skupiny T-Mobile International)
2 432 Služby v oblasti marketingu (poradenství pøi
standardizaci, definici, vytváøení datových
modelù a implementaci sbìru dat pro T-Mobile
International, podpora a poradenství pøi vývoji
databází pro potøeby marketingu, podpora pøi
ad hoc marketingových analýzách)
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Název smlouvy

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl

Framework Cooperation and service Agreement (Inbound)
(è. 013243-000-00)

Framework Cooperation and Service Agreement
(Outbound/Allocation) (è. 013244-000-00)

31 632

Framework Cooperation and Service Agreement
(Outbound/Allocation) (è. 013244-000-00)

109 062

Framework Cooperation and Service Agreement
(Outbound/Allocation) (è. 013244-000-00)

213 426

Pegabase – Software Maintenance and Evolution Agreement
(è. 990005-000-00)
Smlouva o spolupráci pøi poskytování roamingových služeb
(è. 014585-000-000)

7 003
-66 184

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl
TMCZ pøijal
47 732 Služby v oblasti technologií (vytváøení
a plánování rozvoje IS technologií a sítì, rozvoj
stávajících a vývoj nových funkcionalit v rámci
IS technologií, sítì a síťových prvkù)
Služby v oblasti péèe o zákazníky a obchodu
(poradenství a podpora v mezinárodních
nákupních tendrech, tvorba a øízení smluv
s ostatními operátory, podpora a poradenství
lokálního prodejního personálu, podpora
a poradenství pro zvyšování efektivity pøi péèi
o zákazníky)
Služby v oblasti marketingu (poskytování
výsledkù marketingových výzkumù, poradenství
v oblasti budování firemní znaèky, sdílení
nákladù na spoleèné marketingové kampanì
v rámci skupiny T-Mobile International, podpora
pøi jednáních s jinými operátory v oblasti
rozvoje roamingu)
Služby v oblasti technologií (poradenství pøi
optimalizaci architektur informaèních systémù,
mobilních zaøízení, služeb s pøidanou hodnotou
a poradenství v nastavení, rozvoji a údržbì
mobilní sítì smìøující k nákladové a funkèní
efektivitì)
Pegabase software Maintenance
-177 167 Plnìní poskytnutá v rámci spolupráce
s jednotlivými operátory

Plnìní poskytnutá v rámci spolupráce
s jednotlivými operátory
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T-Mobile Deutschland GmbH
Název smlouvy
Management Service Agreement (è. 001366-000-00)
Interconnection Agreement (è. 001776-000-00)

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl
46 084
55 829

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl
4 218 Pøefakturace vedlejších nákladù na experty
65 386 Propojení

TMCZ pøijal
Manažerské služby
Propojení

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl
19 512

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl
47 256 Roaming + sms interworking

TMCZ pøijal
Roaming + sms interworking

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl
37 763
11 960

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl
48 565 Roaming + sms interworking
12 952 Propojení

TMCZ pøijal
Roaming + sms interworking
Propojení

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl
23 473

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl
47 256 Roaming + sms interworking

TMCZ pøijal
Roaming + sms interworking

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl
11 150

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl

PTC Polska Telefonia Cyfrowa Sp. Z o.O.
Název smlouvy
International GSM Roaming Agreement (è. 011455-000-00)

T-Mobile Austria GmbH
Název smlouvy
International GSM Roaming Agreement (è. 011417-000-00)
Interconnection Agreement (è. 013609-000-00)

T-Mobile (UK) Ltd.
Název smlouvy
International GSM Roaming Agreement (è. 000338-000-00)

T-Mobile International UK Ltd.
Název smlouvy
Content Reseller Agreement (è. 001406-000-00)

TMCZ pøijal
Služby VAS
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T-Mobile Netherlands Holding B.V.
Název smlouvy
International GSM Roaming Agreement (è. 00537-000-00)

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl
10 906

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl
17 925 Roaming + sms interworking

TMCZ pøijal
Roaming + sms interworking

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl
11 296

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl
46 077 Roaming + sms interworking

TMCZ pøijal
Roaming + sms interworking

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl
98 102

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl
56 616 Roaming + sms interworking

TMCZ pøijal
Roaming + sms interworking

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl
30 041

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl
4 864 Roaming + sms interworking

TMCZ pøijal
Roaming + sms interworking

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl
881

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl
6 168 Roaming

TMCZ pøijal
Roaming

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl
4 015

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl
10 174 Roaming

TMCZ pøijal
Roaming

T-Mobile Hungary Rt.
Název smlouvy
International GSM Roaming Agreement (è. 011437-000-00)

T-Mobile Slovensko a.s.
Název smlouvy
International GSM Roaming Agreement (è. 000178-000-00)

T-Mobile Hrvatska
Název smlouvy
International GSM Roaming Agreement (è. 011422-000-00)

Ukrainian Mobile Communication
Název smlouvy
International GSM Roaming Agreement (è. 00370-000-00)

MTS Mobile TeleSystems
Název smlouvy
International GSM Roaming Agreement (è. 00948-000-00)
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T-Systems PragoNet, a.s.
Název smlouvy
Rámcová smlouva o propojení sítí (è. 001111-000-00)
Global Internet GPRS Roaming eXchange (GRX) (è. 010109-000-00)
Rámcová smlouva o poskytování služeb telekomunikaèního spojení
(è. 010300-000-00)
Smlouva o propojení telekomunikaèních sítí (è. 010530-000-00)
Smlouva o poskytnutí mezinárodních služeb pronájmu digitálních
okruhù CIT (è. 012432-000-00)
Smlouva o pøenosu dat a telekomunikaèního spojení
(è. 012633-000-00)
Smlouva o poskytování mezinárodních telekomunikaèních služeb
(è. 012866-000-00)

Platby (v tis. Kè)
TMCZ poskytl
1 755
1 189
9 483
51
4 004

Služby, zboží
TMCZ pøijal TMCZ poskytl

4 045 Propojení

782
51 625

TMCZ pøijal
Služby související s propojením
Služba GRX
Pronájem optických vláken a linek
Propojení
Pronájem linek
Záložní internetová konektivita

14 556 Propojení

Propojení

Zpráva o vztazích neobsahuje smlouvy plnìné mezi propojenými osobami v roce 2005, u nichž celková hodnota plnìní pøipadající na jednu smlouvu nepøesáhla 500 tis. Kè. Tìchto smluv je za rok
2005 celkem 34. Celková výše plnìní, které TMCZ na základì tìchto smluv pøijala, èiní 2 846 tis. Kè; celková výše plnìní, které TMCZ na základì tìchto smluv poskytla, èiní 1 608 tis. Kè. Na základì
žádné z tìchto smluv nevznikla TMCZ majetková újma.
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4. Jiné právní úkony v zájmu nebo na popud
propojených osob
TMCZ neuèinila v roce 2005 žádné jiné právní úkony, které by byly uèinìny v zájmu nebo
na popud propojených osob.

5. Ostatní opatøení v zájmu nebo na popud
propojených osob
TMCZ v roce 2005 nepøijal ani neuskuteènil žádná jiná opatøení v zájmu nebo na popud
propojených osob ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku upravujících zprávu o vztazích.

6. Posouzení pøimìøenosti plnìní a protiplnìní
ze smluv s propojenými osobami, jiných právních
úkonù a ostatních opatøení uskuteènìných v zájmu
nebo na popud propojených osob
V úèetním období byla na základì smluv s propojenými osobami poskytována plnìní a protiplnìní
na úrovní podmínek obvyklých v obchodním styku a za ceny obvyklé, které odpovídaly
poskytnutému plnìní. Plnìní a protiplnìní byla vždy poskytována v souladu s právními pøedpisy
na ochranu hospodáøské soutìže a nemìla charakter dohod, které by mohly vést k narušení
hospodáøské soutìže ve smyslu zákona è. 143/2001 Sb., o ochranì hospodáøské soutìže.
V roce 2005 nevznikla TMCZ v souvislosti se vztahy s propojenými osobami žádná újma.

7. Závìreèné prohlášení
Údaje uvedené v této zprávì byly zpracovány s péèí øádného hospodáøe a jsou pravdivé a úplné.
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Èestné prohlášení

Pøedstavenstvo spoleènosti T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíèkova 2144/1, 149 00
Praha 4, IÈ 64949681, zapsané do obchodního rejstøíku u Mìstského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 3787, tímto èestnì prohlašuje, že veškeré údaje uvedené ve výroèní zprávì za rok 2005
(vèetnì údajù ve zprávì o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2005 a v úèetní závìrce) jsou
pravdivé a úplné. Žádné podstatné skuteènosti, které by mohly ovlivnit pøesné a správné
posouzení spoleènosti, nejsou opomenuty èi zkresleny.
V Bonnu dne 19. dubna 2006

Timotheus Höttges
pøedseda pøedstavenstva

Roland Mahler
èlen pøedstavenstva
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