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Rok 2015 v T-Mobile probíhal zejména ve znamení posilování naší společnosti jako integrovaného operátora po fúzích
s T-Systems Czech Republic a.s. a GTS Czech s.r.o. v minulých letech. Jádrem naší strategie byly masivní výstavba sítě LTE
a rozvoj nabídky pro B2B, zejména v oblasti datových služeb. Naše společnost byla úspěšná nejen na českém trhu, ale také
mezinárodně, kde vykazovala jednu z nejvyšších výkonností v rámci celé skupiny Deutsche Telekom.
Integrace T-Mobile, T-Systems a GTS probíhala v roce 2014, vloni jsme ji dále prohlubovali po stránce interní spolupráce
a sjednocování nabídky „nové“ společnosti, především v oblasti B2B. Ještě více jsme tak upevnili svou pozici silného
integrovaného operátora pokrývajícího veškeré oblasti mobilních i fixních telekomunikací, informačních technologií
a systémové integrace. Úspěšnost spojení tří společností do jedné potvrdily výborné obchodní výsledky v segmentu B2B
a noví firemní klienti, kteří nás poctili svou důvěrou.
Nezapomínali jsme ani na naše rezidentní zákazníky a opět jim nabídli řadu zajímavých novinek. Šlo například o tarif Internet
bez drátu umožňující vytvoření domácí Wi-Fi sítě pomocí LTE nebo 3G signálu – zájem o tento produkt předčil naše očekávání.
Dále jsme komerčně spustili službu Mobilní televize a uvedli nové datové a kombinované balíčky pro uživatele předplacených
karet Twist.
Naší klíčovou prioritou v loňském roce bylo nabídnout nejrychlejší mobilní síť LTE, kterou budujeme podle mezinárodních
kvalitativních a bezpečnostních standardů skupiny Deutsche Telekom, co největšímu počtu klientů. Významně jsme
do výstavby této sítě investovali a díky více než 2 000 nových vysílačů jsme rozšířili pokrytí na 82 % území České republiky.
Potěšilo nás, že naši zákazníci výhody spojené s nejrychlejším mobilním internetem oceňují – objem přenesených dat v síti
LTE v porovnání s rokem 2014 narostl o téměř 1 500 %!
T-Mobile byl v loňském roce opět nejinovativnějším operátorem v České republice. Významnými inovacemi, které jsme uvedli,
případně otestovali jako první, jsou zejména technologie pro přenos hlasu Voice over LTE (VoLTE) a Voice over Wi-Fi (VoWi-Fi)
a v neposlední řadě také síť SIGFOX pro oblast tzv. internetu věcí. Internet věcí považujeme za velké téma budoucnosti, jehož
důležitost bude strmě narůstat, a T-Mobile chce být v této oblasti leaderem, který udává směr.
Pokračovali jsme v dlouholetém partnerství s Českou fotbalovou reprezentací, s níž jsme oslavili postup na EURO 2016
ve Francii, i v podpoře Českého olympijského týmu. Ve spolupráci s Českým olympijským výborem jsme v červnu uspořádali
T-Mobile Olympijský běh, jenž se díky 25 tisícům zúčastněných sportovců stal nejúspěšnějším Olympijským během na českém
území za 28 let pořádání této akce.
Jako společensky odpovědná firma jsme se v průběhu celého roku věnovali také sociálně a environmentálně prospěšným
aktivitám. Proběhl pátý ročník soutěže T-Mobile Rozjezdy, v níž pomáháme začínajícím podnikatelům, v rámci Fondu T-Mobile
jsme zase podporovali menší neziskové organizace. Obzvlášť hrdý jsem na třetí ročník interní sbírky „Pomáhejme příběhům“
ve prospěch osob v těžké životní situaci. Na pomoc těmto lidem vybrali naši zaměstnanci více než půl milionu korun, stejnou
částkou pak přispěl T-Mobile.
Rostoucí spokojenost zákazníků s naší péčí a službami a číslo přibližně šest milionů udávající největší počet aktivních SIM
karet na českém trhu nás velice těší, zároveň jsou však velkým závazkem do budoucna. Našim klientům patří velké díky
za projevovanou důvěru a všem zaměstnancům T-Mobile za vysoké pracovní nasazení, spolehlivost a kreativitu.

Milan Vašina
Generální ředitel T-Mobile Czech Republic a.s.
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PODÍLELI JSME SE NA VÝVOJI
A ZAVEDENÍ APLIKACÍ PRO
ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OSOB

Stejně jako v minulých letech jsme i v roce 2015 byli v rámci společenské odpovědnosti aktivní. Hned v únoru jsme iniciovali další
konferenci o strategickém přístupu ke společenské odpovědnosti, která byla určena CSR manažerům, majitelům, jednatelům či
ředitelům firem, odborné veřejnosti i zástupcům neziskového sektoru.
Proběhl již pátý ročník soutěže T-Mobile Rozjezdy. V tomto projektu podporujeme začínající drobné podnikatele, zejména
ty ze skupin, které jsou ohroženy nezaměstnaností: rodiče s malými dětmi, čerstvé absolventy, dlouhodobě nezaměstnané,
hendikepované nebo starší lidi. Naším cílem je podpořit podnikatelské projekty, jež budou nejen přinášet zisk, ale zároveň
prospějí i svému okolí. Podpora T-Mobile Rozjezdů spočívá nejen v cenách v soutěži, ale také v odborné pomoci. Když si shrneme
čísla za pátý ročník, dostaneme se ke 296 přihlášeným projektům, 49 regionálním vítězům, 10 odborným seminářům po celé
republice a více než 500 účastníků.
Rozdělení CSR aktivit do šesti pilířů – MLUVME SPOLU, POMÁHEJME SI, ROZVÍJEJME SE, VYMYSLEME TO, ROZJEĎME
TO a PRO SVĚT – se osvědčilo. Grantová výzva MLUVME SPOLU se zaměřuje na podporu menších neziskových organizací
působících v místních komunitách. Stěžejními tématy jsou komunikace, spolupráce a integrace. T-Mobile ve dvouletém programu
podpořil devět vybraných projektů celkovou částkou bezmála 2 700 000 korun, přičemž finance nejsou jedinou pomocí, kterou
od nás neziskové organizace dostávají. Mohou totiž čerpat i bezplatné vzdělávání v rámci Akademie Fondu T-Mobile.
Pilíř POMÁHEJME SI je určen výhradně zaměstnancům společnosti. Podporuje jejich dobrovolnictví, odpovědnost a dobročinnost.
Již tradičními aktivitami jsou Den pro dobrý skutek (program, kdy mohou zaměstnanci využít jeden pracovní den v roce pro pomoc
v neziskových organizacích), volba Dobrovolníka roku a interní sbírka Pomáhejme příběhům. V roce 2015 proběhl už třetí ročník
této sbírky ve prospěch lidí z okolí našich zaměstnanců, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Na pomoc těmto lidem se vybralo
1 032 260 korun.
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V GRANTOVÉ VÝZVĚ MLUVME SPOLU
BYLO MEZI DEVĚT ORGANIZACÍ
ROZDĚLENO BEZMÁLA 2 700 000 KČ

JIŽ POPÁTÉ JSME PODPOŘILI
ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE
V PROJEKTU T-MOBILE ROZJEZDY

Hlavní aktivitou pilíře ROZVÍJEJME SE je dlouhodobý vzdělávací program Akademie Fondu T-Mobile. Akademií v roce 2015
prošlo pět neziskových organizací, jež mohly po celý rok zdarma čerpat odborné konzultace, hodiny s koučem nebo se účastnit
odborných seminářů. Školiteli přitom byli naši zaměstnanci, kteří se rádi podělili o své znalosti a zkušenosti s lidmi z nadací
a občanských sdružení. Kromě akademie pokračovaly pravidelné semináře pro neziskový sektor, zaměřené například na PR nebo
na oblast lidských zdrojů.
V pilíři s názvem VYMYSLEME TO podporujeme vznik mobilních aplikací nebo jiných on-line řešení, která jsou společensky
prospěšná – kupříkladu pomáhají lidem s určitým znevýhodněním, kultivují naše okolí nebo jakýmkoliv jiným způsobem mění svět
k lepšímu. V roce 2015 jsme byli v této oblasti velmi aktivní. Podíleli jsme se na vývoji a/nebo zavedení hned dvou řešení: T-Mobile
e-Přepisu, služby pro sluchově postižené zákazníky, a Pokročilé navigace nevidomých založené na speciální bílé holi propojené
s chytrým telefonem a navigačním střediskem. Mimo to jsme v rámci soutěže o Mobilní aplikaci roku iniciovali vznik speciální
kategorie Aplikace pro lepší svět a vyvinuli aplikaci Snadněji, která umožňuje seniorům snadnější manipulaci s tabletem.
Jsme členy Asociace společenské odpovědnosti a na lokální úrovni jsme se přihlásili k principům UN Global Compact.
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K 31. prosinci 2015 měla naše společnost 3 321 zaměstnanců v průměrném věku 36 let, z toho 65 % mužů
a 35 % žen. Přibližně třetina z nich využívala možnost občasné práce z domova, kterou podporujeme jako
jednu z flexibilních forem práce. V roce 2015 odešlo na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou 246 rodičů,
s nimiž jsme v kontaktu prostřednictvím naši firemní online platformy EchoFamily a jejich návrat jim co
možná nejvíce usnadňujeme. Nejen za flexibilní formy práce, propracovaný systém rovného odměňování či
podporu rodičů z řad našich zaměstnanců, ale i za odvedenou práci v rámci diverzity jsme si odnesli třetí
místo v soutěži Firma roku: Rovné příležitosti.
V loňském roce pokračoval interní program Zdravá firma, ve kterém jsme se zaměřili na péči o fyzické
a duševní zdraví našich zaměstnanců. Abychom osvětu v této oblasti podpořili co nejvíce, připravili
jsme pro kolegy online portál zaměřený na cvičení a zdravý životní styl. Pracovníkům se zdravotním
znevýhodněním jsme nabízeli kompenzační pomůcky a benefity na podporu jejich zdravotního stavu.
Tradičně jsme uspořádali Dny zdraví v Praze, Lounech i Hradci Králové. Kolegové z menších regionálních
míst měli možnost vybrat si z nabídky zdravotních programů. Zaměstnanci i nadále využívali léčebnou péči
u soukromého poskytovatele zdravotních služeb. Naše snaha v této oblasti byla oceněna a v roce 2015 jsme
obhájili certifikaci Podnik podporující zdraví III. stupně a získali první místo.
V roce 2015 přetrvával velký zájem o vzdělávání i námi nastavený trend v jeho uspokojování především
z interních zdrojů. S využitím interních zdrojů jsme pod hlavičkou T-Mobile Univerzity uspořádali
40 tematických rozvojových aktivit, jejichž se účastnilo celkem 1 060 kolegů. Velký zájem jsme zaznamenali
rovněž o interní konferenci, která účastníkům nabídla možnost setkání se zajímavým hostem, lékařem bez
hranic Tomášem Šebkem. Nadále posilujeme platformu interních koučů. Výsledky jejich práce byly oceněny
i v rámci Koučinkové konference ICF, na níž jsme získali druhé místo za nejlepší projekt roku 2015 zaměřený
na rozvoj koučovací kultury ve firmě. Na základě dobré zkušenosti z mezifiremního mentoringu jsme rozšířili
spolupráci v oblasti mezifiremního vzdělávání a s několika společnostmi vzájemně sdíleli své interní trenéry.
Více než 1 200 zaměstnanců využilo také možnosti individuálně naplánovaných školení.
V oblasti manažerského rozvoje jsme proškolili 220 manažerů. Vybraní z nich v rámci tzv. Learning Journey
navštívili významné české i mezinárodní společnosti, jiní se v rámci skvěle hodnoceného školení vrátili zpět
do školních lavic a absolvovali semestrální kurz na vysoké škole.
Různorodost je v byznysu důležitá a podporujeme ji i my v rámci T-Mobile Czech Republic. V roce 2015
jsme se v oblasti rozvoje zaměřili speciálně na ženy a spustili program určený výhradně pro ně. Jeho cílem
bylo dát šikovným ženám možnost pracovat na zajímavých projektech, které firmě můžou přinést přidanou
hodnotu. Dostaly prostor pracovat na sobě samých, získaly odvahu, sebevědomí a představu, co je čeká
nejen během výběru na řídící pozici, ale s čím se mohou setkat v manažerské roli, pokud se pro ni jednou
rozhodnou.
A jelikož nás to u nás ve firmě společně baví, nezapomínáme vyvažovat práci i zábavou. Letos se naši
kolegové zapojili do interních soutěží o lístky na předpremiéru filmu Spectre s Jamesem Bondem,
na koncerty skupiny Kryštof nebo o soukromou párty za nejhezčí magentovou fotku.
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PODPORUJEME
DIVERZITU

STARÁME SE O ZDRAVÍ
NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ
VYTVÁŘÍME PROSTŘEDÍ
PRO RŮST NAŠICH LIDÍ
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POSÍLILI JSME NAŠI FIXNÍ
INFRASTRUKTURU
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Spojením T-Mobile, jedničky na mobilním trhu, T-Systems jakožto ICT integrátora a GTS, předního
provozovatele fixních služeb a datových center, máme k dispozici to nejlepší ze všech tří oblastí. Naše
komplexní portfolio služeb nyní pokrývá všechny potřeby firmy.
Po koupi sesterské společnosti T-Systems Czech Republic a.s. v roce 2013 a následné fúzi jsme vloni
dokončili další integraci, a to se společností GTS Czech s.r.o. Právní spojení T-Mobile a GTS Czech
proběhlo s rozhodným dnem prvního ledna 2015. Současně s tím se CE Colo Czech s.r.o., přední
poskytovatel služeb „carrier neutral“ datových center, stává naší dceřinou společností.
Po úspěšné integraci přinášíme na trh sjednocenou nabídku služeb zahrnující IT řešení, systémovou
integraci, nejhustší metropolitní optickou síť na území Prahy a také další produkty reflektující požadavky
zákazníků a jejich podnikatelské potřeby. T-Mobile se tak stal silným a stabilním partnerem na poli ICT.
Portfolio klade důraz na bezpečnost, datová centra, IT a telekomunikační služby doplněné o individuální
zákaznickou péči.
Po sjednocení a zjednodušení organizační struktury se zaměřujeme na optimalizaci provozního modelu.
V minulém roce jsme sjednotili produktové portfolio, klíčové postupy v oblasti prodeje služeb a péče
o zákazníka a průběžné zkracujeme dobu předložení nabídky zákazníkovi a následného zřízení služeb.
V dalších letech se zaměříme na zjednodušení interních procesů, konsolidaci IT systémů a v oblasti sítě
potom na optimalizaci národní optické infrastruktury a konsolidaci přístupových radiových bodů.
V oblasti post-integračních synergií se zaměřujeme na prodej fixních řešení z ex-GTS portfolia
T-Mobile mobilním zákazníkům a naopak. Nyní již například 26 % našich B2B zákazníků poskytujeme
jak mobilní, tak fixní, popřípadě ICT řešení a tento podíl chceme dále zvyšovat. V oblasti nákladů
realizujeme úspory například v oblasti konsolidace pronájmů sítí a další úspory z rozsahu.

ROZŠÍŘILI JSME SLUŽBY
O KOMPLEXNÍ IT ŘEŠENÍ
A SYSTÉMOVOU INTEGRACI

STALI JSME SE
JEDNIČKOU V DATOVÝCH
CENTRECH
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ŘADA VÝZNAMNÝCH
OCENĚNÍ
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V marketingové komunikaci jsme již druhým rokem pokračovali s Ivanem Trojanem
– nejlepší český herec v našich reklamách vystupoval v roli tajného agenta. I tento
koncept si v souladu s dlouhodobým trendem získal oblibu diváků a z několika
průzkumů vyšly tyto reklamy jako nejlepší na trhu.
Již podruhé za sebou se nám podařilo získat ocenění Superbrands v rámci
celosvětového programu nezávislého hodnocení značek. Získali jsme rovněž několik
dalších pěkných cen, například Zlatou pecku v kategorii TV spot za televizní reklamu
„V naší třídě je nejlíp“, první místo ve dvou kategoriích soutěže Zlatý středník a první
příčku v kategorii Tisk soutěže IIK Grand Prix 2015 za náš interní časopis Echo, hlavní
cenu Grand Prix v soutěži Euro Effie za mezinárodní roamingovou kampaň WiFi Dogs
a druhé místo v českém kole této soutěže za kampaň Bezdrát.
Opět jsme také uspěli v soutěži WebTop100 – v kategorii Firemní stránka na sociálních
sítích získal náš facebookový profil druhé místo. V neposlední řadě si naše mobilní
aplikace Můj T-Mobile odnesla ze soutěže Mobilní aplikace roku první místo v kategorii
Klientský servis.
Můžeme se pochlubit největší komunitou fanoušků mezi českými operátory
na Facebooku – koncem roku měl náš profil přes 196 000 příznivců. Náš kanál
na YouTube byl s více než 111 000 odběrateli jedním z nejsledovanějších firemních
kanálů v České republice a dlouhodobě se udržuje v TOP 10 operátorských kanálů
s nejvyšším počtem zhlédnutých videí na světě.

JEDEN Z NEJSLEDOVANĚJŠÍCH
FIREMNÍCH KANÁLŮ NA
YOUTUBE

NEJVĚTŠÍ KOMUNITA
FANOUŠKŮ
NA FACEBOOKU
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Dlouhodobě podporujeme ty nejlepší aplikace a svým zákazníkům je nabízíme zdarma
či za zvýhodněnou cenu. V únoru jsme v rámci kampaně zaměřené na bezpečnost
nabídli klientům prémiovou verzi antivirového programu Eset pro smartphony a tablety
s operačním systémem Android na jeden rok zdarma.
V dubnu jsme se připojili k partnerství naší mateřské společnosti Deutsche Telekom
s Airbnb, službou umožňující vyhledávání a placení ubytování v soukromých
bytech a domech po celém světě. Každý uživatel, který se na Airbnb zaregistroval
prostřednictvím T-Mobile, mohl využít poukaz v hodnotě 30 eur na platbu ubytování.
Další skupinové partnerství přineslo našim zákazníkům praktickou aplikaci UBER se
slevou 500 Kč na první jízdu po Praze.
Výčet bezplatných či zvýhodněných aplikací od června rozšířily také premium verze
aplikace na správu financí Spendee, česká verze SimpleMind pro tvorbu myšlenkových
map s 30 % slevou a vylepšená verze aplikace pro seniory Snadněji, která zjednodušuje
použití tabletu.
Současně s rozšiřujícím se pokrytím sítí nejrychlejšího mobilního internetu zařazujeme
do nabídky stále více zařízení, která tuto technologii podporují. Na konci loňského roku
tak LTE podporovalo 94 % zařízení z nabídky eShopu T-Mobile, přičemž zařízení bez
podpory LTE byla až na jednu výjimku (model tlačítkového telefonu určeného zejména
pro seniory) na konci svého životního cyklu. Zařízení s LTE jsou navíc stále dostupnější
– koncem roku jsme měli v nabídce devět LTE smartphonů za cenu nižší než 4 000 Kč,
čtyři z nich měly dokonce cenu nižší než 3000 Kč a nejlevnější LTE smartphone bylo
možno pořídit již za 2699 Kč.
Využívání rychlého mobilního internetu jsme podpořili také tarifem Internet bez drátu,
který funguje na mobilních sítích LTE nebo 3G a umožňuje úplně jednoduše vytvoření
domácí Wi-Fi sítě s rychlostí stahování až 20 Mbit/s a možností připojení až 32 zařízení
současně. K tomuto tarifu jsme dále nabídli modem za zvýhodněnou cenu, již bylo navíc
možné rozložit na splátky. Zájem ze strany zákazníků byl mimořádný a překonal naše
očekávání.
V únoru jsme spustili do komerčního provozu službu Mobilní televize, kterou
od listopadu 2014 testovalo v bezplatném pilotním provozu přibližně 10 000 našich
zákazníků. V rámci vánoční kampaně jsme tuto službu nabídli za zvýhodněných
podmínek – zákazníci mohli získat tarif Start Mobilní televize až na tři měsíce zdarma,
tarif Komplet pak se slevou 119 Kč. Mobilní data stažená v rámci sledování televize se
navíc během této doby nezapočítávala do datového limitu.

NABÍDLI JSME MOŽNOST
VYTVOŘENÍ DOMÁCÍ WI-FI
SÍTĚ POMOCÍ 3G ČI LTE
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JSME BLÁZNI DO APLIKACÍ
A ODMĚŇUJEME JIMI NAŠE
ZÁKAZNÍKY

ZAHÁJILI JSME
KOMERČNÍ PROVOZ
MOBILNÍ TV

13

Abychom zákazníkům usnadnili možnost využívat mobilní internet v zahraničí, zvýšili
jsme od 21. června do 30. září datový limit balíčků Internet v zahraničí na den a Internet
v zahraničí 100 MB až o 50 %. Nabídka se vztahovala k zóně EU, která kromě zemí
Evropské unie zahrnuje Norsko, Lichtenštejnsko, Island a Andoru, a pro velký zájem
jsme ji prodloužili do konce roku.
Nezapomínali jsme ani na klienty využívající předplacenou kartu. V srpnu jsme pro ně
připravili pět nových Twist balíčků včetně dvou s neomezeným přístupem na sociální
sítě. Během září a října jsme pak předplacenkářům umožnili neomezené volání
na jeden týden zdarma po první aktivaci balíčku Twist neomezeně síť nesíť.
V rámci partnerství s českou fotbalovou reprezentací jsme pro naše zákazníky
připravili slevy na vstupenky na fotbalové zápasy, zpravodajství ze zákulisí fotbalové
reprezentace v rámci projektu www.fotbalvsrdci.cz nebo oficiální aplikaci České
fotbalové reprezentace s názvem Česká Repre. Partnerství s kapelou Kryštof našim
klientům přineslo slevy na vstupenky na koncerty této skupiny a její CD „Srdcebeat“,
které mohli zakoupit se slevou přímo na našich prodejnách. V neposlední řadě jsme
zákazníkům poskytli slevu na celofestivalovou vstupenku na hudební událost Rock for
People, jíž jsme se jako partner vloni zúčastnili již poosmé.
Pokračovali jsme v programu Našim pro radost se zajímavými slevami na zboží
a služby od partnerských firem i benefity poskytovanými přímo naší společností.
Výrazně jsme rozšířili počet partnerů a značek, díky čemuž vzrostl průměrný měsíční
počet objednaných slev oproti minulému roku o 44 %.

PŘIPRAVILI JSME PĚT
NOVÝCH BALÍČKŮ PRO TWIST
ZÁKAZNÍKY A UMOŽNILI JIM
VOLAT TÝDEN ZDARMA

NA VÍCE NEŽ PŮL ROKU
JSME ZVÝŠILI DATOVÝ LIMIT
ROAMINGOVÝCH BALÍČKŮ
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Kaktus v říjnu 2015 oslavil své druhé narozeniny. Za dva roky se podařilo
vytvořit a dále rozvíjet značku, která je šitá na míru mladé generaci se zájmem
o předplacené služby.
Výsledky za loňský rok považujeme za pozitivní, a to z obchodního hlediska
i počtem zákazníků – těch měl Kaktus koncem roku 95 tisíc. Jako první mezi
operátory jsme navázali spolupráci s mladými youtubery a společně připravili dvě
události, které dále prohlubují znalost v cílové skupině mladých lidí. Ta je mezi
virtuálními operátory druhá nejvyšší na trhu (prosincová data ukazují dotazovanou
znalost u Tesco Mobile 84 %, následuje Kaktus s 82 % a Bleskmobil se 75 %).

POKRAČOVALI JSME V PROGRAMU
NAŠIM PRO RADOST SE ZAJÍMAVÝMI
SLEVAMI A BENEFITY
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OTESTOVALI JSME SÍŤ
SIGFOX PRO „INTERNET
VĚCÍ“
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POKRYLI JSME 82 %
ÚZEMÍ ČR SÍTÍ LTE
JAKO PRVNÍ JSME
SPUSTILI TECHNOLOGIE
VOLTE A VOWI-FI

Rok 2015 probíhal stejně jako ten předchozí především ve znamení mohutné výstavby
sítě LTE. Zatímco na konci roku 2014 pokrývala naše síť nejrychlejšího mobilního
internetu zhruba polovinu území České republiky, o rok později to bylo již 82 %
území. Při pokrývání jsme se soustředili především na venkovské oblasti bez signálu
3G, velká města, dálnice a rychlostní komunikace a rekreační oblasti. Závěrem roku
2015 překonal datový provoz v LTE provoz ve 3G a náš nejrychlejší mobilní internet se
rozprostíral nad přibližně 2 300 městy a obcemi ČR.
Začali jsme zavádět koncept Single RAN, který spojuje technologie 2G, 3G a LTE
do jediného univerzálního řešení. Postupně jej budeme instalovat na nových LTE
vysílačích a současně jím nahrazovat svou stávající 3G technologii. Single RAN
zjednoduší architekturu rádiové sítě a usnadní zavádění LTE i v oblastech pokrytých
3G, a to na frekvenci 2100 MHz.
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V první polovině roku jsme rozšířili pokrytí Prahy technologií LTE Advanced (LTE-A), založené na spojení dvou
pásem pomocí funkce Carrier aggregation, na polovinu její populace, která tak může využívat teoretické
maximální rychlosti 225 Mbit/s pro stahování a 50 Mbit/s pro odesílání. Začátkem prosince jsme na třech
lokalitách spustili LTE-A se spojením tří pásem poskytující rychlost stahování až 375 Mbit/s, což je nejvyšší
teoretická rychlost v mobilní síti v tuzemsku.
Roli inovátora jsme průběžně potvrzovali celý loňský rok. V březnu jsme ukončili první testovací provoz
technologie LTE 4x4 MIMO v nízkofrekvenčním pásmu 800 MHz na světě, který prokázal až dvojnásobné
zvýšení rychlosti připojení a posílení signálu v budovách a na okrajích buněk jednotlivých vysílačů. V květnu
jsme jako první operátor v ČR komerčně spustili technologii Voice over LTE (VoLTE) umožňující standardní
IP hovory v síti LTE. Koncem roku jsme pak navázali, opět jako první, technologií Voice over Wi-Fi umožňující
standardní mobilní volání a posílání SMS/MMS přes Wi-Fi síť s využitím telefonního čísla zákazníka.
Samostatnou kapitolou byl testovací provoz sítě SIGFOX pro tzv. internet věcí, který probíhal od června
do srpna. Na základě jeho úspěšného výsledku jsme se spolu s partnerskou firmou SimpleCell Networks a.s.
rozhodli pro společné pokrytí celé České republiky sítí SIGFOX v roce 2016, a to prostřednictvím minimálně
350 základnových stanic.
V oblasti Informačních technologií přinesl rok 2015 zejména pokračování přechodu na nový systém pro řízení
vztahů se zákazníky (CRM). Tato zásadní a nutná technologická změna nám pomohla dále zkvalitnit obsluhu
klientů i zavádění nových služeb.
Velkou prioritou pro nás byla i bezpečnost našich služeb. Během roku jsme navázali velice úspěšnou
spolupráci s hackerskou komunitou při odhalování bezpečnostních nedostatků našich systémů (soutěž
Bug Bounty) a také jsme jako jediný operátor na trhu implementovali řešení pro ochranu našich zákazníků
v případě zneužití chyby zabezpečení v systému Android.

V Praze dne 17. března 2016

Mark Klein
Předseda představenstva
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Martin Schlieker
Člen představenstva
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
podle § 82 zákona o obchodních korporacích za účetní období roku 2015

Představenstvo společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 64949681, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787 (v této zprávě též jen „Společnost“ nebo „TMCZ“) zpracovalo následující zprávu o vztazích
ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „Zákon o korporacích“), za účetní období roku 2015 (dále jen „Rozhodné
období“).

1. STRUKTURA VZTAHŮ
1.1 Podle informací dostupných představenstvu Společnosti jednajícímu s péčí řádného hospodáře byla Společnost po celé Rozhodné období součástí
koncernu, ve kterém je ovládající osobou Deutsche Telekom AG („DTAG“) (dále jen „Koncern“). Údaje o osobách náležejících do Koncernu se uvádí
k 31.12.2015, a to dle informací dostupných představenstvu Společnosti jednajícímu s péčí řádného hospodáře. Přehled obsahuje osoby ovládané DTAG,
se kterými měla TMCZ v účetním období obchodní vztahy, jakož i některé osoby, které jsou ve struktuře koncernových podniků nad či pod těmito osobami.
Struktura vztahů v Koncernu je graficky znázorněna v Příloze č. 1.

1.1.1 OVLÁDAJÍCÍ OSOBA
Deutsche Telekom AG, se sídlem Friedrich-Ebert-Allee 140, Bonn, Nordrhein-Westfalen, 53113 Germany (v této zprávě též jen „Ovládající osoba“) nepřímo
ovládá Společnost prostřednictvím společnosti Deutsche Telekom Europe Holding GmbH (Německo), která je 100 % vlastníkem společnosti Deutsche
Telekom Europe Holding B.V. (Nizozemí), která je 100 % vlastníkem společnosti Deutsche Telekom Europe B.V.(Nizozemí), jenž vlastní 100% Společnosti.

2. ÚLOHA SPOLEČNOSTI V KONCERNU
Společnost je integrovaným operátorem: vedle mobilních a fixních telekomunikačních služeb nabízí i široké portfolio IT služeb a řešení systémové integrace
pro firemní zákazníky. Společnost se dlouhodobě zaměřuje na kvalitu svých služeb. Od svého založení Společnost klade důraz na vynikající péči o své
zákazníky a korektní chování k obchodním partnerům, zaměstnancům a životnímu prostředí.

3. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ
Ovládající osoba nepřímo ovládá Společnost prostřednictvím společnosti Deutsche Telekom Europe Holding GmbH, která byla v Rozhodném období
jediným vlastníkem spolecnosti Deutsche Telekom Europe Holding B.V., která byla v Rozhodném období 100 % vlastníkem společnosti Deutsche Telekom
Europe B.V., jenž vlastní 100 % Společnosti. K ovládání Společnosti dochází zejména prostřednictvím rozhodovaní jediného akcionáře v působnosti valné
hromady Společnosti.
Společnost postupuje ve svých aktivitách v souladu s globálně vytvářenými a zaměřenými podnikatelskými, finančními, investičními popř. dalšími plány
skupiny DTAG. Pokud jde o rozhodování o každodenních činnostech a podnikání Společnosti (např. rozpočty, marketing, personální politika, atd.) tyto spadají
do autonomní oblasti Společnosti, samozřejmě s ohledem na globální politiku ve skupině DTAG.
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4. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV V RÁMCI KONCERNU
4.1 SMLOUVY UZAVŘENÉ MEZI SPOLEČNOSTÍ A OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU
Smlouvy, které byly uzavřeny v roce 2015
Protistrana

Předmět smlouvy – originální znění

Předmět smlouvy – překlad

Číslo smlouvy TMCZ

Deutsche Telekom AG

Amendment No. 9

Dodatek č.9

010109-109-00

Deutsche Telekom AG

Amendment No. 10 to Agreement on Global
Roaming eXchange (GRX)

Dodatek č.10 ke smlouvě o Global Roaming
eXchange (GRX)

010109-110-00

Deutsche Telekom AG

Amendment No. 8 – Signalling for international
roaming – SS7 based Steering

Dodatek č. 8 – Signalizace pro mezinárodní
roaming – řízení na bázi SS7

010340-108-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement 2014 GHS (Procurement)

Smlouva o poskytování služeb 2014 GHS (zadávání 013243-113-00
zakázek)

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement 2015 GHS (Procurement)

Smlouva o poskytování služeb 2015 GHS (zadávání 013243-114-00
zakázek)

Deutsche Telekom AG

Annex 2 – Service Arrangement 2015 – Inbound
Service Agreement

Příloha 2 – Smlouva o poskytování služeb 2015 –
Inbound služby

Deutsche Telekom AG

Annex – Service Arrangement – Products &
Innovation Terminals Services

Příloha – Smlouva o poskytování služeb – Produkty 022888-117-00
& inovace terminálových služeb

Deutsche Telekom AG

Annex to the Framework Cooperation and
Service Agreement-Service Arrangement Group
Procurement

Příloha k rámcové smlouvě o spolupráci
a poskytování služeb: Smlouva o poskytování
služeb týkajících se zadávání zakázek skupinou

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – Board Area Europe
Commercial Roaming/Winners Circle/Own
Shops/e-Learning/ICCA/Web-Research/TRI:M

Smlouva o poskytování služeb – Board Area
022888-119-00
Europe Commercial Roaming/Winners Circle/Own
Shops/e-Learning/ICCA/Web-Research/TRI:M

Deutsche Telekom AG

Termination of the part of Service Arrangement
2015 Amendment No. 1

Ukončení části Smlouvy o poskytování služeb 2015
– dodatek č. 1

022888-401-00

Deutsche Telekom AG

CDP Individual Agreeement on commissioned
processing of personal data GPBI (BDSG)

CDP individuální smlouva na pověřené zpracování
osobních dat GPBI (BDSG)

023692-201-00

Deutsche Telekom AG

CDP Individual Agreement on commissioned
processing of personal data – S2C

CDP individuální smlouva na pověřené zpracování
osobních dat – S2C

023692-202-00

Deutsche Telekom AG

CDP Individual Agreement on commissioned
processing of personal data OCP (OneCom)

CDP individuální smlouva na pověřené zpracování
osobních dat OCP (OneCom)

023692-203-00

Deutsche Telekom AG

Annex – Service Arranagement – Compensation Příloha – Smlouva o poskytování služeb –
in the area of M2M for 2015
kompanzace v oblasti M2M za rok 2015

024334-102-00

Deutsche Telekom AG

Amendment No. 1 to the Contract on Deutsche
Telekom ICSS 024362-000-00

Dodatek č. 1 ke smlouvě Deutsche Telekom ICSS
024362-000-00

024362-101-00

Deutsche Telekom AG

Agreement for Discounts for Inter-operator
Tariffs

Smlouva o slevě za tarify mezi operátory

024981-000-00

Deutsche Telekom AG

Global Strategic Retail Partnership – Marketing
Funds Agreement

Globální strategické partnerství v maloobchodě –
smlouva o marketingových fondech

025120-000-00

Deutsche Telekom AG

EMIR Agreement for Dealing

EMIR smlouva o zastoupení

025163-000-00

Deutsche Telekom AG

Interim Letter Agreement (ILA) – GPBI access to
NatCo procurement data

Prozatímní dohoda – přístup GBPI do zadávání dat
v NatCo

025332-000-00

Deutsche Telekom AG

Non-Disclosure Agreement – NDA – pro DTAG
Group Procurement (souvisí s CDP)

Smlouva o zachování důvěrnosti informací – DTAG
skupinové zadávání zakázek (souvisí s CDP)

025336-000-00

Deutsche Telekom AG

Bilateral SMS + Transit Contract

Smlouva o bilaterálních SMS + přenos

025440-000-00

Deutsche Telekom AG

CDP Frame Agreement for CoE Data
Transparency – DTAG as controller

CDP rámcová dohoda o CoE datové
transparentnosti – DTAG jako controller

025586-000-00

Deutsche Telekom AG

Individual Agreement on the commissioned
processing of pers.data – Performance M

Individuální smlouva o zpracování osobních údajů
– Performance M

026070-000-00

Deutsche Telekom AG

Service Agreement CZ – DT regarding Pan IP
FTEs

Smlouva o poskytování služeb – DT související
s Pan IP FTEs

026089-000-00

013243-115-00

022888-118-00
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Protistrana

Předmět smlouvy – originální znění

Předmět smlouvy – překlad

Číslo smlouvy TMCZ

Deutsche Telekom AG

Agreement on discounts for inter-operator tariffs
// IntraDT_2015

Smlouva o slevě za tarify mezi operátory //
IntraDT_2015

026110-000-00

Deutsche Telekom AG

Cooperation Agreement

Smlouva o spolupráci

025746-000-00

Deutsche Telekom AG

Supplementary Agreement – MNC Services

Doplňková smlouva – služby MNC

025558-000-00

Deutsche Telekom AG

Annex Service Agreement – SLA Inbound 2015
TMCZ Service Provider TDG Service Receiver

Příloha ke smlouvě o poskytování služeb – SLA
Inbound 2015 TMCZ poskytovatel služby TDG
příjemce služby

013243-112-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – SLA Outbound Services
2015

Smlouva o poskytování služeb – SLA outbound
služby 2015

024410-102-00

Deutsche Telekom AG

Notice of Termination of LOA for Deezer

Výpověď dohody o přistoupení – Deezer

024483-401-00

Deutsche Telekom AG

Agreement for Commissioned Data Processing
in TMPC and ReMaiD

Smlouva o zpracování údajů v TMPC a ReMaiD

025557-000-00

Deutsche Telekom AG

Purchase Agreement – nákup HW

Kupní smlouva – nákup HW

025837-000-00

Deutsche Telekom AG

Agreement on commissioned processing of
personal data protection

Smlouva o provádění ochrany osobních dat

025859-000-00

Deutsche Telekom AG

Service Level Agreement (SLA) – T-Parking:
UQBATE – Funding transfer

Dohoda o úrovni poskytovaných služeb k projektu
– T-Parking: UQBATE – přenos financování

026079-000-00

Předmět smlouvy – překlad

Číslo smlouvy TMCZ

Smlouvy trvající v roce 2015
Protistrana

Předmět smlouvy – originální znění

Deutsche Telekom AG

Non-Disclosure and Confidentiality Agreement

Smlouva o zachování důvěrnosti informací

001070-000-00

Deutsche Telekom AG

Letter of Understanding

Dohoda o porozumění

010003-000-00

Deutsche Telekom AG

Sublicenční smlouva (rebranding)

Sublicenční smlouva (rebranding)

010091-000-00

Deutsche Telekom AG

Dodatek č. 1 k dílčí smlouvě

Dodatek č. 1 k dílčí smlouvě

010091-201-01

Deutsche Telekom AG

Letter of Understanding

Dohoda o porozumění

010091-202-00

Deutsche Telekom AG

Amendment no. 8 to Agreement on Global
Roaming eXchange (GRX) (No. T-Systems
2002/622)

Dodatek č.8 ke smlouvě o Global Raming
eXchange (GRX) (č. T-Systems 2002/622)

010109-108-00

Deutsche Telekom AG

Agreement

Smlouva

010246-000-00

Deutsche Telekom AG

UMTS Frame Agreement

UMTS rámcová smlouva

010322-000-00

Deutsche Telekom AG

Amendment No. 5 – roamingová signalizace

Dodatek č. 5 – roamingová signalizace

010340-105-00

Deutsche Telekom AG

Amendment 6 – Agreement on application
of Agreement on Signalling-for-InternationalRoaming (SPR Serices)

Dodatek 6 – smlouva o uplatňování smlouvy
o signalizaci pro mezinárodní roaming (služba
SPR)

010340-106-00

Deutsche Telekom AG

Amendment No. 7 – Signalling for international
roaming – Diameter/4G

Dodatek č.7 – ignalizaci pro mezinárodní roaming
– Diameter/4G

010340-107-00

Deutsche Telekom AG

Rámcová smlouva – Inbound

Rámcová smlouva – Inbound

010562-000-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – Strategy & Portfolio
Management

Smlouva o poskytování služeb – strategické řízení
& řízení portfolia

010562-201-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – Management IT
Applications

Smlouva o poskytování služeb – řízení IT aplikací

010562-202-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – ERP & Corporate
Systems

Smlouva o poskytování služeb – ERP & korporátní
systémy

010562-203-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – Managemnt IT
Operations

Smlouva o poskytování služeb – Správa IT operací

010562-204-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – End user Marketing

Smlouva o poskytování služeb – marketing –
koncový uživatel

010562-205-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – System Engineering

Smlouva o poskytování služeb – systémové
inženýrství

010562-206-00
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Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – System Engineering

Smlouva o poskytování služeb – systémové
inženýrství

010562-207-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – Network Deployment &
Operations Management

Smlouva o poskytování služeb – Spuštění sítě &
řízení operací

010562-208-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – Network Deployment &
Operations Management

Smlouva o poskytování služeb – Spuštění sítě &
řízení operací

010562-209-00

Deutsche Telekom AG

Rámcová smlouva – Outbound Direct Charging

Framework Agreement – Outbound Direct
Charging

010563-000-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – ERP & Corporate
Systems

Smlouva o poskytování služeb – ERP 7 korporátní
systémy

010563-201-00

Deutsche Telekom AG

Rámcová smlouva – Outbound

Rámcová smlouva – Outbound

010564-000-00

Deutsche Telekom AG

Sideletter to the Framework Cooperation and
Service Ag. (Outbound/Allocation)

Vedlejší ujednání k Rámcové smlouvě (Outbound/
Alokace)

010564-101-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – Global Products

Smlouva o poskytování služeb – globální produkty

010564-201-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – Payment

Smlouva o poskytování služeb -platby

010564-202-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – IT Department

Smlouva o poskytování služeb – IT oddělení

010564-203-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – Marketing Department

Smlouva o poskytování služeb – marketingové
oddělení

010564-204-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – Network Technology
Office

Smlouva o poskytování služeb – Síťová
technogická kancelář

010564-205-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – IT Strategy & Portfolio
Management

Smlouva o poskytování služeb – IT strategie &
správa portfolia

010564-206-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – Process Alignment &
Quality Management

Smlouva o poskytování služeb – Proces
harmonizace & řízení jakosti

010564-207-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – Management IT
Applications

Smlouva o poskytování služeb – Správa IT aplikací

010564-208-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – Management IT
Operations

Smlouva o poskytování služeb – Správa IT operací

010564-209-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – Marketing Coordination

Smlouva o poskytování služeb – Marketingová
koordinace

010564-210-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – Marketing Coordination

Smlouva o poskytování služeb – Marketingová
koordinace

010564-211-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – Product Management

Smlouva o poskytování služeb – Product
management

010564-212-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – End User Marketing

Smlouva o poskytování služeb – Marketing
koncový uživatel

010564-213-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – End User Marketing

Smlouva o poskytování služeb – Marketing
koncový uživatel

010564-214-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – Wholesale Marketing

Smlouva o poskytování služeb – Marketing
velkoobchod

010564-215-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – Wholesale Marketing

Smlouva o poskytování služeb – Marketing
velkoobchod

010564-216-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – European Terminal
Management

Smlouva o poskytování služeb – European
Terminal Management

010564-217-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – Systems Engineering

Smlouva o poskytování služeb – Systémové
inženýrství

010564-218-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – Systems Engineering

Smlouva o poskytování služeb – Systémové
inženýrství

010564-219-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – Network Deployment
and Operations Management

Smlouva o poskytování služeb – Vývoj sítě a správa
operací

010564-220-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – Network Deployment
and Operations Management

Smlouva o poskytování služeb – Vývoj sítě a správa
operací

010564-221-00
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Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – Technology and
Development

Smlouva o poskytování služeb – Technologie
a vývoj

010564-222-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – Supplier Management

Smlouva o poskytování služeb – Správa dodavatelů 010564-223-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – Network Budgeting
Performance

Smlouva o poskytování služeb – Rozpočtování
síťového výkonu

010564-224-00

Deutsche Telekom AG

Declaration of consent (souhlas s přístupem
do TMCZ databáze)

Souhlas s přístupem do TMCZ databáze

010817-000-00

Deutsche Telekom AG

Sublicence of TIBCO Software License
Agreement

Softwarová licenční smlouva
Sublicence TIBCO

011269-000-00

Deutsche Telekom AG

Loan Agreement

Smlouva o půjčce

012236-000-00

Deutsche Telekom AG

Agreement – poskytnutí záruky ze strany TMO
pro Siemens AG

Smlouva – poskytnutí záruky ze strany TMO pro
Siemens AG

012309-000-00

Deutsche Telekom AG

Services Agreement – MBS

Smlouva o poskytování služeb – MBS

012467-000-00

Deutsche Telekom AG

Letter of Affirmation – Licence Chordiant
Marketing Director

Prohlášení – licence na Chordiant Marketing
Director

012761-000-00

Deutsche Telekom AG

T-Zones Agreement

Smlouva T-Zones

012876-000-00

Deutsche Telekom AG

dodatek č. 1 (t-zones)

dodatek č. 1 (t-zones)

012876-101-00

Deutsche Telekom AG

Letter of Variation – Dodatek č. 2 ke sml.
na T-Zones – discount pro r. 2006

Prohlášení o změně – Dodatek č. 2 ke sml.
na T-Zones – sleva rok 2006

012876-102-00

Deutsche Telekom AG

Dodatek č. 3 – Addendum to T-Zones
Agreement – contract update

Dodatek č. 3 – smlouva T-Zones -aktualizace
smlouvy

012876-103-00

Deutsche Telekom AG

Letter of Variation – T-Zones agreement dodatek Prohlášení o změně – dodatek ke smlouvě T-Zones 012876-104-00

Deutsche Telekom AG

Agreement – suretyship (Bürgschaft) Nortel GPRS

Smlouva – ručení NORT (Bürgschaft) Nortel GPRS

012958-000-00

Deutsche Telekom AG

Framework cooperation and service agreement
– Inbound

Rámcová smlouva o spolupráci a poskytování
služeb – inbound

013243-000-00

Deutsche Telekom AG

Inbound (aktualizace Annex 2 – Service
Arrangement 2005)

Inbound (aktualizace přílohy 2 – Smlouva
o poskytování služeb 2005)

013243-101-00

Deutsche Telekom AG

Inbound (změna přílohy č. 2 – Service
Arrangement 2006)

Inbound (aktualizace přílohy 2 – Smlouva
o poskytování služeb 2006)

013243-102-00

Deutsche Telekom AG

Inbound service arrangement 2007

Inbound smlouva o poskytování služeb 2007

013243-103-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement 2008 (Inbound (annex 2
valid for 08))

Smlouva o poskytování služeb 2008 (Inbound
(příloha 2 platná pro 08))

013243-104-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement 2009

Smlouva o poskytování služeb 2009

013243-105-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement 2010 – Annex 2 (Inbound
Contract)

Smlouva o poskytování služeb 2010 – příloha 2
(smlouva inbound)

013243-106-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement 2011 – X-charges inbound
2011 under the Framework Cooperation

Smlouva o poskytování služeb 2011 – X-charges
inbound 2011 spadající pod rámcovou spolupráci

013243-107-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement 2013 (Inbound – Annex
2 – Product Development 2013)

Smlouva o poskytování služeb 2013 (Inbound –
příloha 2 – vývoj produktu 2013)

013243-108-00

Deutsche Telekom AG

SLA Inbound 2014 TMCZ Service Provider TDG
Service Receiver

Smlouva o poskytování služeb na projektu Inbound 013243-109-00
2014 TMCZ poskytovatel TDG příjemce služby

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – Annex Service
Agreement TMCZ EUHQ 2014

Smlouva o poskytování služeb – příloha ke smlouvě 013243-110-00
o poskytování služeb TMCZ EUHQ 2014

Deutsche Telekom AG

Annex Service Agreement TMCZ EUHQ2013

Příloha ke smlouvě o poskytování služeb TMCZ
EUHQ2013

Deutsche Telekom AG

Framework Cooperation and Service Agreement Rámcová smlouva o spolupráci a poskytování
(Outbound/Allocation)
služeb (Outbound/Allocation)

013244-000-00

Deutsche Telekom AG

Sideletter to the Cooperation and Service
Agreement (Outbound/Allocation)

Průvodní dopis ke spolupráci a poskytování služeb
(Outbound/Allocation)

013244-101-00

Deutsche Telekom AG

Outbound (změna Annexu 2 – Service
Arrangement 2005)

Smlouva o poskytování služeb 2005 (Outbound) –
změna přílohy č. 2

013244-102-00
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Deutsche Telekom AG

Outbound (změna přílohy č. 2 – Service
Arrangement pro rok 2006)

Smlouva o poskytování služeb 2006 (Outbound) –
změna přílohy č. 2

013244-103-00

Deutsche Telekom AG

Outbound Service Arrangement 2007

Smlouva o poskytování služeb 2007 (Outbound)

013244-104-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement 2008 (Outbound) – změna Smlouva o poskytování služeb 2008 (Outbound) –
přílohy č. 2
změna přílohy č. 2

Deutsche Telekom AG

Service arrangement 2009

Smlouva o poskytování služeb 2009

013244-106-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement 2010 – Annex 2
(Outbound Contract)

Smlouva o poskytování služeb 2010 – příloha 2
(Outbound smlouva)

013244-107-00

Deutsche Telekom AG

Sideletter on Chordiant Project – Terms of use of Průvodní dopis k projektu Chordiant – podmínky
the CMD software
používání CMD softwaru

013956-000-00

Deutsche Telekom AG

Service Agreement concerning the
Administration of MTIP in the Deutsche Telekom

Smlouva o správě programu MTIP v Deutsche
Telekom

014145-000-00

Deutsche Telekom AG

Service Agreement – Interoperator Discount
Services („IOT-services“)

Smlouva o poskytování služeb – slevy mezi
operátory („IOT služby“)

014585-000-00

Deutsche Telekom AG

Dodatek č. 1 – nové znění přílohy č. 1 (rozdělění
discountů)

Dodatek č. 1 – nové znění přílohy č. 1 (rozdělění
discountů)

014585-101-00

Deutsche Telekom AG

Suretyship Agreement (Nortel)

Dohoda o ručení (Nortel)

015123-000-00

Deutsche Telekom AG

Agreement on the unification of payment terms
– application Inhouse Cash

Smlouva o sjednocení platebních podmínek –
aplikace Inhouse Cash

015941-000-00

Deutsche Telekom AG

Amendment No. 1 to the Agreement on the
unification of Payments Terms

Dodatek č. 1 ke smlouvě o sjednocení platebních
podmínek

015941-101-00

Deutsche Telekom AG

Amendment No. 2 to the Agreement on the
unification of Payment Terms

Dodatek č. 2 ke smlouvě o sjednocení platebních
podmínek

015941-102-00

Deutsche Telekom AG

Variation to Unification of Payment Terms
Agreement

Smlouva o změně pro sjednocení platebních
podmínek

015941-103-00

Deutsche Telekom AG

Inhouse Banking Side Agreement (Side Letter to
UPT Agreement)

Vedlejší ujednání – Inhouse banking

015941-201-00

Deutsche Telekom AG

Service Agreement (auditing services –
x-charge)

Smlouva o poskytování auditních služeb
(přefakturace)

016189-000-00

Deutsche Telekom AG

Sublicense Agreement (Intel)

Sublicenční smlouva (Intel)

016228-000-00

Deutsche Telekom AG

Master Agreement – Hedging Activities

Rámcová smlouva – zajištění

016323-000-00

Deutsche Telekom AG

Agreement on Bilateral MMS eXchange

Smlouva o dvoustranné MMS eXchange

016451-000-00

Deutsche Telekom AG

Service Agreement for the provision of
Marketing Services

Smlouva o poskytování marketingových služeb

016889-000-00

Deutsche Telekom AG

Amendment No. 1 to the Service Agr.- Service
Description, Cost Allocation Scheme

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb –
popis služeb a alokace nákladů

016889-101-00

Deutsche Telekom AG

Deed of Adherence (projekt Munice 2)

Dohoda o přistoupení (projekt Munice 2)

017569-000-00

Deutsche Telekom AG

Smlouva o zachování důvěrnosti informací
(NDA) -výměn info. ZigBee na SIM kartě

Smlouva o zachování důvěrnosti informací (NDA)
-výměn info. ZigBee na SIM kartě

017808-000-00

Deutsche Telekom AG

Roaming Agreement for Public Wireless Lan
Services (Germany)

Roamingová smlouva na služby veřejné bezdrátové 017982-000-00
síťě (Německo)

Deutsche Telekom AG

Deed of Adherence-přistoupení TMCZ ke Global Dohoda o přistoupení TMCZ k mezinárodní
Framework Ag. (GFA) č.990030-000-00
rámcové smlouvě č.990030-000-00

Deutsche Telekom AG

Smlouva o zachování důvěrnosti informací
(NDA) – Project 2G Modernization

Smlouva o zachování důvěrnosti informací (NDA) –
Projekt modernizace 2G

018965-000-00

Deutsche Telekom AG

Smlouva o zachování důvěrnosti informací
(NDA) – Project 2G Modernization

Smlouva o zachování důvěrnosti informací (NDA) –
Projekt modernizace 2G

019043-000-00

Deutsche Telekom AG

Smlouva o zachování důvěrnosti informací
(NDA) – Project 2G Modernization

Smlouva o zachování důvěrnosti informací (NDA) –
Projekt modernizace 2G

019044-000-00

Deutsche Telekom AG

Smlouva o zachování důvěrnosti informací
(NDA) – Project 2G Modernization

Smlouva o zachování důvěrnosti informací (NDA) –
Projekt modernizace 2G

019045-000-00

013244-105-00

018945-000-00
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Deutsche Telekom AG

Smlouva o zachování důvěrnosti informací
(NDA) – Project 2G Modernization

Smlouva o zachování důvěrnosti informací (NDA) –
Projekt modernizace 2G

019046-000-00

Deutsche Telekom AG

Smlouva o zachování důvěrnosti informací
(NDA) – Project 2G Modernization

Smlouva o zachování důvěrnosti informací (NDA) –
Projekt modernizace 2G

019052-000-00

Deutsche Telekom AG

EBS General Service Agreement

EBS hlavní servisní smlouva

019184-000-00

Deutsche Telekom AG

Service Package to the EBS General Service
Agreement

Servisní balíček k hlavní smlouvě o poskytování
služeb EBS

019184-201-00

Deutsche Telekom AG

Settlement Agreement – mezinárodní provoz_
vyrovnání

Dohoda o vypořádání

019199-000-00

Deutsche Telekom AG

Deed of Adherence to the Framework Ag. for the
Supply of Network Infrastructure

Dohoda o přistoupení k rámcové smlouvě
o dodávkách síťové infrastruktury

019440-000-00

Deutsche Telekom AG

Project Specific Annex (PSA) GGSN & SGSN –
Projektově specifická příloha GGSN & SGSN –
Commercial Conditions to the Frame Agreement Obchodní podmínky k rámcové smlouvě

019704-000-00

Deutsche Telekom AG

Master Agreement for Derivates and Investment
Contracts

Rámcová dohoda pro deriváty a investiční smlouvy

019894-000-00

Deutsche Telekom AG

Sideletter

Průvodní dopis

019895-000-00

Deutsche Telekom AG

Amendment to the Side Letter to the Master
Agreement for Derivates and Inv. Con.

Dodatek k rámcové smlouvě k smlouvě
o derivátech a investicích

019895-101-00

Deutsche Telekom AG

WiFi Roaming Solution Agreement

Smlouva o WiFi roamingovém řešení

020075-000-00

Deutsche Telekom AG

Amendment No. 1 to the WiFi Roaming Solution
Agreement

Dodatek č. 1 k smlouvě o WiFi roamingovém řešení 020075-101-00

Deutsche Telekom AG

Service Agreement – Interoperator Discount
Contracts

Smlouva o poskytování služeb – smlouvy o slevě
mezi operatory

Deutsche Telekom AG

Confidentiality Agreement

Smlouva o mlčenlivosti

021267-000-00

Deutsche Telekom AG

License Agreement – Software concerning the
predictive modeling

Liceční smlouva – Software týkající se
prediktivního modelování

021411-000-00

Deutsche Telekom AG

Agreement on the processing of personal data

Smlova o zpracování osobních údajú

021442-000-00

Deutsche Telekom AG

Project Specific Annex RU20/OSS5.2

Příloha RU20/OSS5.2

021581-000-00

Deutsche Telekom AG

Project Service Agreement for cIBS – common
Interconnect Billing System

Smlouva o poskytování služeb k projektu cIBS –
Společný propojený fakturační systém

021810-000-00

Deutsche Telekom AG

Co-operation Agreement for Joint LTE-TD
Evaluation Trial

Smlouva o spolupráci pro společný LTE-TD proces
vyhodnocování

021821-000-00

Deutsche Telekom AG

Project Service Agreement for RMC (PSA) for
the new IT Enabler RMC (T-Rex)

Smlouva o poskytování služeb k projektu RMC
(PSA) pro nový IT nástroj RMC (T-Rex)

021911-000-00

Deutsche Telekom AG

Agreement on processing of data and
information with condidentiality clause

Smlouva o zpracování dat a informací s doložkou
o zachování důvěrnosti

022098-000-00

Deutsche Telekom AG

Contractual Agreement for change of delivery
model for ng iBMD (Jellyfish)

Smluvní dohoda o změně modelu doručení pro ng
iBMD (Medůza)

022173-000-00

Deutsche Telekom AG

Agreement on Commercial Roaming Broker
Services

Smlouva o obchodním zprostředkování
roamingových služeb

022191-000-00

Deutsche Telekom AG

Amendment Letter No. 1 to the Agreement on
Commercial Roaming Broker Services

Dodatek č.1 k smlouvě o obchodním
zprostředkování roamingových služeb

022191-101-00

Deutsche Telekom AG

Amendment Letter No. 3 to the Agreement on
Commercial Roaming Broker Services

Dodatek č.3 k smlouvě o obchodním
zprostředkování roamingových služeb

022191-103-00

Deutsche Telekom AG

Cooperation Agreement

Smlouva o spolupráci

022250-000-00

Deutsche Telekom AG

Delivery of Software and the Performance of
Services in Connection with ngCRM

Dodávka softwaru a výkonu služeb v souvislosti
s ngCRM

022281-000-00

Deutsche Telekom AG

Supplement No. 1 – Delivery of Software and
the Performance of Services in Connection with
ngCRM

Dodatek č. 1 – Dodávka softwaru a výkonu služeb
v souvislosti s ngCRM

022281-101-00

Deutsche Telekom AG

Supplement No. 1 to Project Service Agreement
(PSA) – ngCRM system

Dodatek č. 1 k smlouvě o poskytování služeb
k projektu (PSA) – ngCRM systém

022281-102-00
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Deutsche Telekom AG

SERVICE Agreement Network Technology

Smlouva o poskytování služeb síťové technologie

022467-000-00

Deutsche Telekom AG

SUBLICENSE AGREEMENt for the Software for
IVR Campaigning/Banner

Smlouva o sublicenci na software pre IVR kampaň/ 022483-000-00
Baner

Deutsche Telekom AG

Management Agreement for international MNC
Services

Smlouva o správě mezinárodních MNC služeb

022522-000-00

Deutsche Telekom AG

Agreement for the Provision of Capacity

Smlouva o poskytnutí kapacity

022696-000-00

Deutsche Telekom AG

Supplementary Agreement to the Sublincence
Agreement

Doplňková smlouva k sublicenční smlouvě

022780-000-00

Deutsche Telekom AG

iPad License Acknowledgement of Adherence
to Wireless Service License – iPad TMC

iPad licenční potvrzení o dodržování licence
bezdrátových služeb – iPad TMC

022870-000-00

Deutsche Telekom AG

Angry Birds International Campaign

Angry Birds mezinárodní kampaň

022875-000-00

Deutsche Telekom AG

Framework cooperation and service agreement
– X-charges

Rámcová smlouva o spolupráci a službách –
přefakturace

022888-000-00

Deutsche Telekom AG

Annex No. 022888-104-00 Service arrangement
EU HQ

Příloha č. 022888-104-00 dohoda o službách
EU HQ

022888-104-00

Deutsche Telekom AG

Annex to FA – Service Arrangement – X- charges Příloha k rámcové smlouvě o poskytování služeb –
2012- Products and Innovation annex
přefakturací 2012 – příloha produkt a inovace

022888-105-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – Cross Charging 2013

Smlouva o poskytováni služeb – přefakturace 2013

022888-106-00

Deutsche Telekom AG

Annex Service Arrangement – Products and
Innovation Terminals Services

Příloha k smlouvě o poskytování služeb – produkty
a inovace terminálových služeb

022888-110-00

Deutsche Telekom AG

Annex – Service Arrangement Product
Roadmap 2014

Příloha – smlouva o poskytování služeb
produkttového plánu 2014

022888-111-00

Deutsche Telekom AG

Annex Service Arrangement – P&I Payment
Products

Příloha – smlouva o poskytování služeb – P&I
platební produkty

022888-112-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – Group Technology 2013
and 2014

Smlouva o poskytování služeb – Skupinová
technologie 2013 a 2014

022888-114-00

Deutsche Telekom AG

Annex – Service Arrangement – Group
Technology 2014

Příloha – Smlouva o poskytování služeb –
Skupinová technologie 2014

022888-115-00

Deutsche Telekom AG

Annex Service Arrangement – Board Area
Europe

Příloha k smlouvě o poskytováni služeb – Evropský
prostor

022888-116-00

Deutsche Telekom AG

Letter of Intent – IT Data Assurance Shared
Service Centre (SSC)

Předsmluvní ujednání (Letter of Intent) – IT zajištění 022962-000-00
dat Shared Service Centre

Deutsche Telekom AG

Procurement Joint Venture of Deutsche Telekom
AG and France Télécom SA: Interim

Zadávání zakázek joint venture Deutsche Telekom
AG a France Telecom SA – předběžné

022972-000-00

Deutsche Telekom AG

Amendment No. 1 – Interim letter – Joint Venture Dodatek č. 1 – prozatímní dohoda – Joint Venture

022972-101-00

Deutsche Telekom AG

Deed of Adherence (Vertragsbeitritt – to
Contract 990053-000-00)

Dohoda o přistoupení

023021-000-00

Deutsche Telekom AG

Side Letter to the Framework Cooperation and
Service Agreement

Průvodní list k rámcové smlouvě o spolupráci
a poskytování služeb

023056-000-00

Deutsche Telekom AG

Enrolment to the Frame Agreement for the
supply of CCC SAP Services including SAP
Licence Management Services

Zápis k Rámcové smlouvě o dodání CCC
SAP služeb včetně služeb SAP licenčního
managementu

023213-000-00

Deutsche Telekom AG

Tax Indemnity Agreement

Smlouva o daňovém odškodnění

023340-000-00

Deutsche Telekom AG

Framework Cooperation and Service agreement

Rámcová smlouva o spolupráci a poskytování služeb 023382-000-00

Deutsche Telekom AG

Co-operation agreement for joint smart lte
evaluation trial

Smlouva o spolupráci na společném LTE procesu
vyhodnocování

023418-000-00

Deutsche Telekom AG

Confidentiality Obligation for Clean Team
Members

Povinnost mlčenlivosti pro členy Clean Team

023435-000-00

Deutsche Telekom AG

Letter of intent – OSS

Předsmluvní ujednání (Letter of Intent) – OSS

023451-000-00

Deutsche Telekom AG

Cooperation Agreement

Smlouva o spolupráci

023481-000-00

Deutsche Telekom AG

Cooperation Agreement – INTRA GROUP
COMPLIANCE AGREEMENT

Smlouva o spolupráci – vnitroskupinová dohoda
o shodě

023496-000-00
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Deutsche Telekom AG

Letter of Adherence („LoA“) – Ringback Tones
Services

Dohoda o dodržování – služby vyzváněcích tónů

023507-000-00

Deutsche Telekom AG

Global M2M Service cooperation – Joining
Agreement

Globální M2M servisní smlouva – smlouva
o spojení

023543-000-00

Deutsche Telekom AG

Frame Agreement for Commissioned Personal
Data Processing

Rámcová smlouva o zpracování údajů

023692-000-00

Deutsche Telekom AG

Individual Agreement on the commissioned
processing of personal data

Individuální smlouva o zpracování osobních údajů

023727-000-00

Deutsche Telekom AG

Agreement on the purchase of
a videoconferencing system

Smlouva o nákupu videokonferenčního systému

023771-000-00

Deutsche Telekom AG

Letter of Intent 2013

Předsmluvní ujednání (Letter of Intent) 2013

023803-000-00

Deutsche Telekom AG

Letter of Adherence – Callertunes service Real
Networks

Dohoda o dodržování – uvítací tóny služby Real
Networks

023864-000-00

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement P&I products core telco
products and media 2013

Smlouva o poskytování služeb P&I a média 2013

024087-000-00

Deutsche Telekom AG

Agreement For Commissioned Data Processing

Smlouva o zpracování údajů

024202-000-00

Deutsche Telekom AG

Cooperation and Service agreement – Ring
back tones

Smlouva o spolupráci a poskytování služeb –
Vyzváněcí tóny

024204-000-00

Deutsche Telekom AG

Retail and Marketing Funds Agreement

Smlouva o maloobchodním a marketingovém fondu

024307-000-00

Deutsche Telekom AG

„m-wall“ (POS presentation) Agreement

Smlouva „m-wall“ (POS prezentace)

024308-000-00

Deutsche Telekom AG

Annex 1 to Service Arrangement – Product
Roadmap 2015

Příloha 1 k smlouvě o poskytování služeb –
Produktový plán 2015

024334-101-00

Deutsche Telekom AG

Main Contract on IP Transit

Hlavní smlouva IP tranzit

024335-000-00

Deutsche Telekom AG

Agreement on City-to-City Bandwidth Services
(International Transmission Network

Smlouva o „City to City“ širokopásmové služby
(Mezinárodní přenosová síť)

024351-000-00

Deutsche Telekom AG

Agreement on the processing of personal data
in International Sharepoint

Smlouva o zpracování osobních údajů
na mezinárodním Sharepointu

024360-000-00

Deutsche Telekom AG

Letter of Adherence (Deezer)

Dohoda o přistoupení (Deezer)

024483-000-00

Deutsche Telekom AG

Contract on Deutsche Telekom ICSS Mobile
Services – DINr3, Services enabling IP/MPLS
platform

Smlouva o Deutsche Telekom ICSS Mobilních
službách – DINr3, služby umožňující IP/platforma

024362-000-00

Deutsche Telekom AG

iPhone Contract of Adherence to the iPhone
Agreement between Apple and DT

iPhone smlouva o dodržování k iPhone smlouvě
mezi Apple a DT

024364-000-00

Deutsche Telekom AG

Trial Agreement for Joint Active Antenna System
(ASS) Trial

Dohoda o testovacím období pro Joint Active
Antenna System (ASS)

024515-000-00

Deutsche Telekom AG

Agreement for Provisioning of Integration
Services for MyWallet

Smlouva o dotacích pro integrační služby pro
MyWallet

024546-000-00

Deutsche Telekom AG

Agreement for Commissioned Data Processing

Smlouva o zpracování údajů

024565-000-00

Deutsche Telekom AG

Agreement on application of Global Intranet
GPRS Roaming eXchange (GRX)

Smlouva o poskytování služby Global Intranet
GPRS Roaming eXchange (GRX)

024807-000-00

Deutsche Telekom AG

Agreement on the commissioned processing of
personal data (Non-compliance list)

Smlouva o zpracování osobních údajů (seznam
odmítnutí)

024809-000-00

Deutsche Telekom AG

Agreement for Support Services for MyWallet

Smlouva o podpoře služeb pro MyWallet

024811-000-00

Deutsche Telekom AG

MyWallet License Agreement (ver.1.0.12)

MyWallet licenční smlouva

024938-000-00

Deutsche Telekom AG

M-Wall & Shop Window Digit (POS presentation)
Agreement

Smlouva M-Wall & Shop Window Digit (POS
prezentace)

024975-000-00

Deutsche Telekom AG

Letter of Intent

Předsmluvní ujednání (Letter of Intent)

025121-000-00

Deutsche Telekom AG

Clima Frame Agreement

Rámcová smlouva Clima

2013/0080

Deutsche Telekom AG

Individual loan contract

Individuální úvěrová smlouva

2013/0229

Deutsche Telekom AG

Business Agreement concerning the Telekom
Global Net transport oriented services

Obchodní smlouva vztahující se k dopravně
orientovaným službám Telekom Global Net

2013/0357

28

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015
T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s.

Protistrana

Předmět smlouvy – originální znění

Předmět smlouvy – překlad

Číslo smlouvy TMCZ

Deutsche Telekom AG

Annex to Business Agreement concerning the
Telekom Global Net

Příloha ke smlouvě vztahující se k Telekom
Global Net

2013/0637

Deutsche Telekom AG

Commissioned Data Processing

Pověřené zpracování údajů

2013/0790

Deutsche Telekom AG

Non – Disclosure Agreement

Smlouva o mlčenlivosti

0000156/2006-SMnp

Deutsche Telekom AG

International Carrier Interconnection- Deutsche
Telekom network through Deutsche Telekom
Point of Presence in Prague for International
Telecommunications Services viac PSTN/ISDN

Smlouva o nosném propojení do Deutsche
Telekom sítě přes Deutsche Telekom přístupové
body v Praze pro mezinárodní telekomunikační
služby přes PSTN/IDSN

0000230/2007-SMws

Deutsche Telekom AG

Agreement on – Circuit Solution EoM

Smlouva o řešení okruhu EoM

0000289/2011-SMna

4.2 SMLOUVY UZAVŘENÉ MEZI SPOLEČNOSTÍ A JINÝMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU
Smlouvy, které byly uzavřeny v roce 2015
Protistrana

Předmět smlouvy – originální znění

Předmět smlouvy – překlad

Číslo smlouvy TMCZ

A1 Telekom Austria AG,
O2 Czech Republic a.s.

NDA pro výměnu RF dat s A1 Telekom Austria
pro účely příhraniční koordinace LTE cell

Smlouva o zachování důvěrnosti informací

025645-000-00

Antel Germany GmbH

LOAN FACILITY AGREEMENT

Rámcová úvěrová smlouva

0000009/2005-SMfd

Antel Germany GmbH

General terms and conditions_VIX

Všeobecné obchodní podmínky

0000002/2010-SmNAD

Antel Germany GmbH

Nákup materiálu

Nákup materiálu

0000013/2011-SMfd

BUYIN SA

Amendment No. 1 to Participation Agreement –
Joint Venture

Dodatek č. 1 k účastnické smlouvě – Joint Venture

023174-101-00

CARDUELIS B.V.

Carduelis B.V. – smlouva o převodu práv
a povinností

Carduelis B.V. – smlouva o převodu práv
a povinností

0000045/2005-SMws

CARDUELIS B.V.

Individual Service Agreement

Individuální servisní smlouva

0000065/2007-SMws

CE Colo Czech s.r.o.

Smlouva o kontaktních osobách pro veškeré
transakce a úkony a uspořádání

Smlouva o kontaktních osobách pro veškeré
transakce a úkony a uspořádání

025159-000-00

Ce Colo Czech s.r.o.

Smlouva o poskytování pracovnělékařských
služeb a nadstandardní zdravotní péče

Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb
a nadstandardní zdravotní péče

025210-000-00

Ce Colo Czech s.r.o.

Smlouva o zachování důvěrnosti informací – NDA

Smlouva o zachování důvěrnosti informací – NDA

025382-000-00

Ce Colo Czech s.r.o.

Smlouva o zpracování osobních údajů

Smlouva o zpracování osobních údajů

025383-000-00

CE Colo Czech s.r.o.

Smlouva o zvláštním běžném účtu

Smlouva o zvláštním běžném účtu

025452-000-00

CE Colo Czech s.r.o.

Rámcová smlouva o koupi, prodeji a užití
poukázek (mezi CE Colo a Endered)

Rámcová smlouva o koupi, prodeji a užití poukázek 025830-000-00
(mezi CE Colo a Endered)

First Amendment Agreement to Share Purchase
CE Colo Czech s.r.o.,
Agreemen – Neptune
GTS Central European
Holding B.V., Carduelis B.V.

První dodatek ke smlouvě o nákupu podílu –
Neprune

025202-101-00

Crnogorski Telekom a.d.
Podgorica

International Roaming Agreement – Montenegro Mezinárodní roamingová smlouva – Černá Hora

026007-000-00

Detecon International
GmbH

Subcontract to the Project „K-028393 TR CS
Security Operations Center“

025690-000-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form (Czech Republic) – Samsung Přistoupení ke smlouvě (Česká republika) –
Samsung

020475-108-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form (Czech Republic) – provided Přistoupení ke smlouvě (Česká republika) –
by PayPal (Europe) SARL ET CIE S.C.A
poskytovaná PayPal (Europe) SARL ET CIE S.C.A

020475-109-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form (Czech Republic) – Fortumo

Přistoupení ke smlouvě (Česká republika) –
Fortumo

020475-110-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form (Czech Republic) – Dimoco

Přistoupení ke smlouvě (Česká republika) –
Dimoco

020475-111-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form (Czech Republic) – AIRBNB

Přistoupení ke smlouvě (Česká republika) –
AIRBNB

020475-112-00

Subdodávka k projektu „K-028393 TR CS Security
Operations Center“
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Deutsche Telekom (UK)
Limited

Project Services Agreement (PSA) for the
Provision of DTUK Services

Smlouva o poskytování projektových služeb pro
DTUK služby

025345-000-00

Deutsche Telekom
Business Services

Frame Agreement for Commisioned Data
Processing – project ARAMIS

Rámcová smlouva o zprostředkovaném zpracování
dat – projekt ARAMIS

024890-000-00

Deutsche Telekom
Business Services

Individual Agreement on the commissioned
processing of personal data (Aramis)

Individuální smlouva o zprostředkovaném
zpracování osobních údajů (Aramis)

024891-000-00

Deutsche Telekom
Business Services

Rámcová smlouva DTBS Shared Services
Centrum pro HR procesy v Bukurešti

Rámcová smlouva DTBS Shared Services Centrum 025175-000-00
pro HR procesy v Bukurešti

Deutsche Telekom
Business Services

Service Arrangement for the Delivery of Inquiry
Management Services – k převáděn

Smlouva o poskytování služeb k službám
poptávkového manažmentu

025175-201-00

Deutsche Telekom
Business Services

Service Arrangement for the Delivery of
Employee Data Administration Services -

Smlouva o dodání služeb k zpracování údajů
o zaměstnancích

025175-202-00

Deutsche Telekom
Europe Holding B.V

Pan-Net mVAS Framework Agreement

Rámcová smlouva Pan-Net mVAS

025941-000-00

Deutsche Telekom
Shared Services s.

Amendment No. 2 – změny ceny

Dodatek č. 2 – změna ceny

024259-102-00

GTS Hungary Távközlési
Kft.

RCTIO Framework Cooperation and Service
Agreement

Rámcová smlouva o spoluprácí a dodání služeb
RCTIO

025427-000-00

GTS Hungary Távkozlesi Cooperation Agreement
Kft., GTS Poland sp. z o.o.,
GTS Telecom S.R.L.

Smlouva o spolupráci

025746-000-00

GTS Telecom S.R.L.

Rámcová smlouva o spolupráci a poskytování
služeb (RCTIO)

025471-000-00

RCTIO Framework Cooperation and Service
Agreement

Hrvatski Telekom d.d.

Service Agreement No. ICT-03/2015

Smlouva o poskytování služeb č. ICT-03/2015

025538-000-00

Motionlogic GmbH

Cooperation Agreement

Smlouva o spolupráci

025515-000-00

Slovak Telekom, a.s.

International Roaming Agreement

Smlouva o mezinárodním roamingu

026001-000-00

Telekom Deutschland
(DT Technik)

Planning Arrangement for coordination of LTE
cells in the border area of Czech Republic

smlouva o plánování a koordinaci LTE buněk
v pohraniční zóně České Republiky

025533-000-00

Telekom Deutschland,

11th Variation Agreement on Discounts for InterOperator Tariffs + Termination of the Agreement

11 Dohoda o změně smlouvy na slevy mezi
operátory + ukončení smlouvy

015878-111-00,
015878-401-00

T-Mobile Austria GmbH

Service provider agreement – M2M platform

Smlouva o poskytovateli služby – M2M platforma

025577-000-00

Planning Arrangement for Coordination of LTE
T-Mobile Austria GmbH,
cells in the border area of CR – Cross-Border
O2 Czech Republic
a.s., Vodafone Czech
Republic a.s., A1Telekom
Austria AG

Smlouva o plánování a koordinaci LTE buněk
v pohraniční zóně České Republiky

025612-000-00

T-Mobile Netherlands B.V.

International Roaming Agreement

Smlouva o mezinárodním roamingu

025209-000-00

T-Mobile Polska S.A.

Annex to the Project Service Agreement –
Mobile Wallet

Dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb
k projektu – Mobile Wallet

023472-101-00

T-Mobile Polska S.A.

Termination of the Project Service Agreement

Ukončení smlouvy o poskytování služeb

023472-401-00

T-Mobile Polska S.A.

RCTIO Framework Cooperation and Service
Agreement

Rámcová smlouva o spolupráci a poskytování
služeb (RCTIO)

025182-000-00

T-Mobile Polska S.A.

Framework Purchase Contract – regionální
smlouva o přeprodeji HW mezi zeměmi regionu

Rámcová kupní smlouva – regionální smlouva
o přeprodeji HW mezi zeměmi regionu

025678-000-00

T-Mobile Polska S.A.

Intercompany Master Service Agreement

Rámcová servisní smlouva o poskytování služeb
v rámci skupiny

025785-000-00

T-Systems
Magyarország ZRt

Term Sheet – Seamless Communication
Platform Hungary (SCPH) – SCP-Webex

Harmonogram – SCPH – SCP-Webex

025801-000-00

T-Systems
Magyarország ZRt

Non-Disclosure Agreement – NDA

Smlouva o zachování důvěrnosti informací – NDA

025975-000-00

T-Systems
Magyarország ZRt

Personal Data Processing Contract

Smlouva o zpracování osobních údajů

026067-000-00
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T-Systems
International GmbH

Sublicensing and Crosscharging Agreement –
Aspera license

Podlicenční smlouva a smlouva o přefakturaci –
licence Aspera

025060-000-00

T-Systems
International GmbH

Frame Agreement for Commisioned Data
Processing

Rámcová smlouva o zpracování údajů

025166-000-00

T-Systems
International GmbH

Amendment No. 1 to Frame Agreement for
Commisioned Data Processing

Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o zpracování
údajů

025166-101-00

T-Systems
International GmbH

Agreement about International Internal Services

Smlouva o poskytování mezinárodních interních
službách

025415-000-00

T-Systems
International GmbH

Master Term sheet 2015

Rámcový harmonogram 2015

025702-000-00

T-Systems
International GmbH

Agreement about International Internal Services
– Testing Trinity Suite

Smouva o poskytování mezinárodních interních
služeb – testování Trinity Suite

025954-000-00

T-Systems I
nternational GmbH

Prolongation Agreement Infrastructure Services

Smlouva o prodloužení služeb infrastruktury

880052-102-00

T-Systems
International GmbH

Termination Letter Clima – Contract

Výpověď smlouvy Clima

880072-401-00

T-Systems International
GmbH (8450)

Service Agreement about International Internal
Services – Service Delivery Platform

Smlouva o poskytování mezinárodních interních
služeb – Service Delivery Platform

025692-000-00

T-Systems Limited

Agreement Concerning The Transfer of Assets
(smlouva o převodu majetku)

Smlouva o převodu majetku

025388-000-00

Předmět smlouvy – překlad

Číslo smlouvy TMCZ

Actelis Networks Israel Ltd. MUTUAL NON-DISCLOSURE AGREEMENT

Smlouva o zachování důvěrnosti informací

0000015/2008-SMfd

BUYIN SA

Service Agreement x-charging

Smlouva o poskytování x-chargingových služeb

024643-000-00

CE Colo Czech s.r.o.

Smlouva o postoupení práv a povinností ze
smluv RWE

Smlouva o postoupení práv a povinností ze smluv
RWE

025324-000-00

CE Colo Czech s.r.o.

Dodatek č.6 – Smlouva o poskytování
housingových služeb č. C-TH/144/08/S

Dodatek č.6 ke Smlouvě o poskytování
housingových služeb

0000463/2008-SMna

CE Colo Czech s.r.o.

Dodatek č.7 – Smlouva o poskytování
housingových služeb č. C-TH/144/08/S

Dodatek č.7 ke Smlouvě o poskytování
housingových služeb

0000463/2008-SMna

CE Colo Czech s.r.o.

Dodatek č.8 – Smlouva o poskytování
housingových služeb č. C-TH/144/08/S

Dodatek č.8 ke Smlouvě o poskytování
housingových služeb

0000463/2008-SMna

CE Colo Czech s.r.o.

Dodatek č.9 – Smlouva o poskytování
housingových služeb č. C-TH/144/08/S

Dodatek č.9 ke Smlouvě o poskytování
housingových služeb

0000463/2008-SMna

CE Colo Czech s.r.o.

Dodatek č.10 – Smlouva o poskytování
housingových služeb č. C-TH/144/08/S

Dodatek č.10 ke Smlouvě o poskytování
housingových služeb

0000463/2008-SMna

CE Colo Czech s.r.o.

Kupní smlouva Volkswagen Passat Variant

Kupní smlouva Volkswagen Passat Variant

0000008/2012-SMfa

CE Colo Czech s.r.o.

Kupní smlouna na vozidlo Škoda

Kupní smlouna na vozidlo Škoda

0000001/2013-SMfa

CE Colo Czech s.r.o.

Kupní smlouva na vozidlo

Kupní smlouva na vozidlo

0000002/2013-SMfa

CE Colo Czech s.r.o.,
Carduelis B.V., GTS
Central European
Holding B.V.

Share Purchase Agreement – Neptune
(sale of GTS)

Smlouva o koupi podílu – Nepune (prodej GTS)

025202-000-00

COSMOTE Mobile
International Telecommunication Services
Telecommunications S.A. Agreement

Smlouva o poskytování mezinárodních
telekomunikačních služeb

0000192/2007-SMws

COSMOTE – Mobile
Telecommunications

Smlouva o mlčenlivosti

024265-000-00

Smlouva o mezinárodním roamingu – Chorvatsko

021841-000-00

Smlouvy trvající v roce 2015
Protistrana

Předmět smlouvy – originální znění

Confidentiality and Privacy Agreement

Cosmote Mobile
International Roaming Agreement – Croatia
Telecommunications S.A.
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Cosmote Mobile
Non-Disclosure Agreement (NDA)
Telecommunications S.A.

Předmět smlouvy – překlad

Číslo smlouvy TMCZ

Smlouva o zachování důvěrnosti informací – NDA

023943-000-00

Hrvatski Telekom d.d.

Non-Disclosure Statement

Smlouva o mlčenlivosti

024770-000-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Content Reseller Agreement

Smlouva o přeprodeji obsahu

001406-000-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Dodatek č. 6 – MTV Engagement Form

Dodatek č. 6 k přistoupení ke smlouvě
(Engagement form) s MTV

001406-106-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Dodatek č. 7 – Universal Content

Dodatek č. 7 ke smlouvě o obsahu Universal

001406-107-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form no. 10 (Trigenix Screen
Styles)

Přistoupení ke smlouvě č. 10 o stylu obrazovek
Trigenix

001406-110-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form – dodatek č. 13 – CONTENT

Dodatek č. 13 k přistoupení ke smlouvě – obsah

001406-113-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form – Universal – Melody

Přistoupení ke smlouvě o melodiích s Universal

001406-116-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form – Universal – Mono and Poly
Marketing

Přistoupení ke smlouvě o mono a poly marketingu
s Universal

001406-117-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form – Sony Content (dodatek 22)

Přistoupení ke smlouvě o obsahu Sony (dodatek
č.22)

001406-122-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Dodatek č. 23 – Fox Studios Content – MMS
obsah

Dodatek č. 23 ke smlouvě o MMS obsahu s Fox
Studios

001406-123-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Dodatek č. 24 – Disney Content – MMS obsah

Dodatek č. 24 ke smlouvě o MMS obsahu s Disney

001406-124-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Dodatek č. 25 – Java od spol. Turner –
CONTENT

Dodatek č. 25 ke smlouvě o obsahu Java
od společnosti Turner

001406-125-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form – Chipandales – CONTENT

Přistoupení ke smlouvě o obsahu Chipandales

001406-126-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form – Penthouse – CONTENT

Přistoupení ke smlouvě o obsahu Penthouse

001406-127-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Dodatek č. 28 – Engagement Form – Warner
Music Content

Dodatek č. 28 k přistoupení ke smlouvě o obsahu
Warner Music

001406-128-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Dodatek č. 29 – Engagement Form – iFone
Content

Dodatek č. 29 k přistoupení ke smlouvě o obsahu
iFone

001406-129-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Dodatek č. 30 – Engagement Form – Arvato
Content

Dodatek č. 30 k přistoupení ke smlouvě o obsahu
arvato

001406-130-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Dodatek č. 31 – Engagement Form – Blue
Sphere Content

Dodatek č. 31 k přistoupení ke smlouvě o obsahu
Blue Sphere

001406-131-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Dodatek č. 32 – Engagement Form – mForma
Content

Dodatek č. 32 k přistoupení ke smlouvě o obsahu
mForma

001406-132-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Dodatek č. 33 – Engagement form – Jamdat
Content

Dodatek č. 33 k přistoupení ke smlouvě o obsahu
Jamdat

001406-133-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Dodatek č. 34 – Engagement Form – Gameloft
Content

Dodatek č. 34 k přistoupení ke smlouvě o obsahu
Gameloft

001406-134-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Dodatek č. 35 – Engagement Form – Living
Mobile Content

Dodatek č. 35 k přistoupení ke smlouvě o obsahu
Living Mobile

001406-135-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Dodatek č. 36 – Engagement Form – Mobile
Scope Content

Dodatek č. 36 k přistoupení ke smlouvě o obsahu
Mobile Scope

001406-136-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Dodatek č. 37 – Engagement Form – Sumea
Content

Dodatek č. 37 k přistoupení ke smlouvě o obsahu
Sumea

001406-137-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Dodatek č. 38 – Engagement Form –
HandyGames Content

Dodatek č. 38 k přistoupení ke smlouvě o obsahu
HandyGames

001406-138-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Dodatek č. 39 – Engagement Form – Digital
Bridges Content

Dodatek č. 39 k přistoupení ke smlouvě o obsahu
Digital Bridges

001406-139-00
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Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form no. 40 – India Games
Content

Přistoupení ke smlouvě č. 40 o obsahu India
Games

001406-140-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form no. 41 – Advanced Mobile
Applications

Přistoupení ke smlouvě č. 41 o obsahu Advanced
Mobile Applications

001406-141-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement form No. 42 – Eurofun
(Madagascar) Content

Přistoupení ke smlouvě č. 42 o obsahu Eurofun
(Madagaskar)

001406-142-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form 43 – I-play/Digital Bridges –
Non-EA Titles (content)

Přistoupení ke smlouvě č. 43 o obsahu I-play/
Digital Bridges (tituly mimo EA)

001406-143-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form – Eurofun (Madagascar)
Content

Přistoupení ke smlouvě o obsahu Eurofun
(Madagaskar)

001406-144-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form – wait4u (amendment 45)

Dodatek č. 45 k přistoupení ke smlouvě o obsahu
wait4u

001406-145-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form No. 46 – Sony Pictures

Přistoupení ke smlouvě č. 46 o obsahu Sony
Pictures

001406-146-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form – Glu Mobile Content

Přistoupení ke smlouvě o obsahu Glu Mobile

001406-147-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form – Player-X Content

Přistoupení ke smlouvě o obsahu Player-X

001406-149-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form – Rockpool Games Content

Přistoupení ke smlouvě o obsahu Rockpool her

001406-150-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form – THQ Wireless International
Games Content

Přistoupení ke smlouvě o obsahu THQ
bezdrátových mezinárodních her

001406-151-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form – OJOM Content

Přistoupení ke smlouvě o obsahu OJOM

001406-152-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Dodatek č. 53 – Engagement form (video
download – Mobix Content)

Dodatek č. 53 k přistoupení ke smlouvě o obsahu
video download – Mobix

001406-153-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form – Infospace (Elkware GmbH)
– Infospace Content

Přistoupení ke smlouvě – Infospace (Elkware
GmbH) – o obsahu Infospace

001406-154-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form – Electronic Arts Games (EA
Content)

Přistoupení ke smlouvě o obsahu Electronic Arts
Games

001406-155-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form (C2M) – Transactional
Content

Přistoupení ke smlouvě (C2M) o obsahu
Transactional

001406-156-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

International Download Centre Access and
Managed Services Ag.

Smlouva o poskytování přístupu k mezinárodnímu
download centru a řízení služeb

001407-000-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

MCS Service Agreement

Smlouva o poskytování služeb MCS

012075-000-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Service Agreement for Provision of Interim
Solution for Caller Tunes (Melody)

Smlouva o poskytování služeb pro předběžné
řešení vyzváněcích melodií

016903-000-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Amendment 1 to Project service agreement for
International eSales Solution (IneSS)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb
k projektu mezinárodní řešení elektronického
obchodu

019713-101-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Content Resale and Partner Services Agreement Smlouva o přeprodeji obsahu a partnerských
služeb

020475-000-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form (Czech Republic) – Android
Services

Přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – služby
Android

020475-101-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form (Czech Republic); Blackberry Přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – služby
Services
Blackberry

020475-102-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form (Czech Republic); Microsoft
Services

Přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – služby
Microsoft

020475-103-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form (Czech Republic) –
Facebook Services

Přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – služby
Facebook

020475-104-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form (Czech Republic) – Boku
longlist

Přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – Boku

020475-105-00
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Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form (Czech Republic) – Gameloft Přistoupení ke smlouvě (Česká republika) –
Gameloft

020475-106-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement form – MindMatics

Přistoupení ke smlouvě – MindMatics

020475-107-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Cross Charging Services Agreement

Smlouva o přefakturaci služeb

020909-000-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Addendum No. 1 – Cross charging agreement
for additional services – SDP Partner

Dodatek č. 1 ke smlouvě o přefakturaci služeb pro
dodatečné služby – SDP partner

020909-101-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Amendment No. 1 to the project service
agreement for personal touchpooints and stores

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb
k projektu kontakt se zákazníkem a skladování

023392-101-00

Deutsche Telekom (UK)
Limited

Project Service Agreement for the Provision of
DTUK Services

Smlouva o poskytování služeb k projektu DTUK
služby

024682-000-00

Deutsche Telekom
Europe B.V., Netherlands

Amendment No. 1 – Clarification to Loan
Agreement

Dodatek č.1 – vyjasnění smlouvy o půjčce

015106-101-00

Deutsche Telekom
Shared Services s.

Agreement for Commissioned Data Processing
– SAP access

Smlouva o zpracování údajů – přístup do SAPu

024430-000-00

Deutsche Telekom
Shared Services s.

Commissioned Data Processing, as of 8.3.2013

Smlouva o zpracování údajů, k 8.3.2013

2013/0166

Deutsche Telekom
Training GmbH

Agreement on the Processing of Personal Data
Under Contract Pursuant

Smlouva o zpracování osobních údajů

022411-000-00

EE Limited

International GSM Roaming Agreement

Smlouva o mezinárodním roamingu (GSM)

000338-000-00

EE Limited

Addendum to the International GSM Roaming
Agreement – Inter Operator Discounts

Dodatek ke smlouvě o mezinárodním roamingu
(GSM) – slevy mezi operátory

000338-101-00

EE Limited

Supplementary IOT Ag. for Bilateral Ag. on the
Inter Operator Tariff

Doplňková smlouva ke vzájemné smlouvě k tarifům 000338-201-00
mezi operátory

EE Limited

Framework Contract of Sale – odprodej
servisních karet SAU

Rámcová prodejní smlouva – odprodej servisních
karet SAU

012533-000-00

EE Limited

Sub-licence Agreement ( Rolling Stones
concert)

Sublicenční smlouva (koncert Rolling Stones)

014442-000-00

EE Limited

Roaming Agreement for Public Wireless LAN
Services (WLAN)

Smlouva o roamingu pro veřejné bezdrátové LAN
služby (WLAN)

016881-000-00

EE Limited

Project Service Agreement for International
eSales Solution (IneSS) in TMCZ

Smlouva o poskytování služeb k projektu mezinárodní
řešení elektronického obchodu v TMCZ

019713-000-00

EE Limited

Licence agreement

Licenční smlouva

020996-000-00

EE Limited

Project Service Agreement (operation of
International Transmission Network)

Smlouva o poskytování služeb k projektu řízení
mezinárodní přenosové sítě

021147-000-00

EE Limited

Mutual Long Form Non-Disclosure Agreement

Smlouva o zachování důvěrnosti informací

024251-000-00

EE Limited

International Roaming Agreement – the UK,
GBROR, GBRME

Smlouva o mezinárodním roamingu – Spojené
království,

024352-000-00

GTS Central European
Holding B.V.

Individual contract – interconnection services

Individuální smlouva – propojovací služby

0000016/2006-SMws

GTS Central European
Holding B.V.

Agreement in Relation to Repayment of IntraGroup Loan

Smlouva o vyrovnání dluhů v rámci skupiny

0000019/2012-SMfd

GTS Central European
Holding B.V.

Agreement in Relation to Repayment of IntraGroup Loan

Smlouva o vyrovnání dluhů v rámci skupiny

0000020/2012-SMfd

GTS Central European
Holding B.V.

Agreement in Relation to Repayment of IntraGroup Loan

Smlouva o vyrovnání dluhů v rámci skupiny

0000022/2012-SMfd

GTS Central European
Holding B.V.

Agreement in Relation to Repayment of IntraGroup Loan

Smlouva o vyrovnání dluhů v rámci skupiny

0000027/2012-SMfd

GTS Hungary
Távközlési Kft.

Service Agreement for GTS NET a.s and GTS
Magyarország Távkozlési Kft.

Smlouva o poskytování služeb pro GTS NET a.s
a GTS Magyarország Távkozlési Kft.

0000063/2007-SMws
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GTS Hungary
Távközlési Kft.

Amendment Nr.1 to the Service Agreement for GTS Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování služeb pro
NET a.s and GTS Magyarország Távkozlési Kft.
GTS NET a.s a GTS Magyarország Távkozlési Kft.

0000063/2007-SMws

GTS Hungary
Távközlési Kft.

Contract of subdelivery

Smlouva o subdodávkách

0000019/2008-SmCSC

GTS Hungary
Távközlési Kft.

International Telecommunication Service

Smlouva o poskytování mezinárodních služeb

0000007/2010-SMws

GTS Hungary
Távközlési Kft.

Fourth Amendment to the Master Services
Agreement

Dodatek č. 4 k rámcové smlouvě

0000022/2011-SMws

GTS Hungary
Távközlési Kft.

Service Agreement

Smlouva o poskytování služeb

0000045/2011-SMws

GTS Hungary
Távközlési Kft.

Outsourcing Service Agreement

Smlouva o outsourcingu

0000051/2011-SMws

GTS Hungary
Távközlési Kft.

Smlouva IFS ISCS 04 2008

Smlouva IFS ISCS 04 2008

0000059/2011-SMws

GTS Novera a.s.

Dodatek smlouvy o poskytování
telekomunikačních služeb

Dodatek smlouvy o poskytování telekomunikačních 0000019/2005-SMws
služeb

GTS Novera a.s.

Smlouva č. GTS – 01 o poskytování
telekomunikačních služeb

Smlouva č. GTS – 01 o poskytování
telekomunikačních služeb

0000004/2003-CS

GTS Novera a.s.

Smlouva o lokálním peeringu

Smlouva o lokálním peeringu

0000015/2006-SMin

GTS Poland Sp. z o.o.

Reciprocal Telecommunications Services
Agreement

Smlouva o poskytování vzájemných
telekomunikačních služeb

0000064/2007-SMws

GTS Poland Sp. z o.o.

Contract of subdelivery

Smlouva o subdodávkách

0000018/2008-SmCSC

GTS Poland Sp. z o.o.

Agreement on the Assignment of Rights and
Obligations

Smlouva o postoupení práv a povinností

0000029/2011-SMws

GTS Poland Sp. z o.o.

Agreement on the Assignment of Rights and
Obligations

Smlouva o postoupení práv a povinností

0000030/2011-SMws

GTS Poland Sp. z o.o.

Shared Cost and Free Phone Pricelist

Ceník sdílených nákladů a bezplatných telefonních 0000036/2011-SMws
služeb

GTS Poland Sp. z o.o.

Service Agreement

Smlouva o poskytování služeb

0000044/2011-SMws

GTS Poland Sp. z o.o.

Shared Cost and Free Pricelist

Ceník sdílených nákladů a bezplatných služeb

0000060/2011-SMws

GTS Poland Sp. z o.o.

Agreement on the assignment of rights and
obligations

Smlouva o postoupení práv a povinností

0000207/2011-SMna

GTS Poland Sp. z o.o.

Agreement on the assignment of rights and
obligations

Smlouva o postoupení práv a povinností

0000208/2011-SMna

GTS Poland Sp. z o.o.

AGREEMENT ON THE ASSIGNMENT OF
RIGHTS AND OBLIGATIONS

Smlouva o postoupení práv a povinností

0000098/2012-SMna

GTS Poland Sp. z o.o.

Agreement on the assignment of rights and
obligations

Smlouva o postoupení práv a povinností

0000056/2014-SMna

GTS Telecom SRL

Contract of subdelivery

Smlouva o subdodávkách

0000020/2008-SmCSC

GTS Telecom SRL

International Telecommunication Service

Smouva o poskytování mezinárodních
telekomunikačních služeb

0000008/2010-SMws

GTS Telecom SRL

Agreement on the Assignment of Rights and
Obligations

Smlouva o postoupení práv a povinnosti

0000032/2011-SMws

GTS Telecom SRL

Agreement on the Assignment of Rights and
Obligations

Smlouva o postoupení práv a povinnosti

0000033/2011-SMws

GTS Telecom SRL

Annex 1 to the Agreement for the provision and
operation of international freephone service and
international shared cost services

Příloha č.1 ke Smlouvě o poskytování a provozu
mezinárodních bezplatných telefonních služeb
a mezinárodních sdílených cenových služeb

0000035/2011-SMws

GTS Telecom SRL

Service Agreement

Smlouva o poskytování služeb

0000043/2011-SMws

GTS Telecom SRL

Voice Reseller Master Agreement Romania

Rámcová smlouva o přeprodeji hlasových služeb
– Rumunsko

0000055/2011-SMws
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GTS Telecom SRL

Agreement on the Assignment of Rights and
Obligations

Smlouva o postoupení práv a povinnosti

0000209/2011-SMna

GTS Telecom SRL

AGREEMENT between GTS Czech and GTS
Telecom

Smlouva mezi GTS Czech a GTS Telecom

0000001/2013-SMfd

HT – Hrvatski Telekom d.d. Confidentiality Agreement

Smlouva o zachování důvěrnosti informací

0000288/2007-SMws

HT – Hrvatski Telekom d.d. Agreement

Smlouva

0000031/2008-SMws

Iskon Internet d.d.

AGREEMENT ON THE ASSIGNMENT OF
RIGHTS AND OBLIGATIONS

Smlouva o postoupení práv a povinnosti

0000163/2011-SMna

Magyar Telekom
Telecommunications
Public Limited Company

Addendum 2 to the International GSM Roaming
Agreement Inter Operator Discounts

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o oboustranné slevě
k tarifům mezi operátory (IOT) pro GSM služby
v mezinárodním roamingu

011437-102-00

Magyar Telekom
Telecommunications
Public Limited Company

Supplementary Discount Agreement for Bilateral Doplňková smlouva o oboustranné slevě k tarifům
discount on the Inter Operator Tariff (IOT)
mezi operátory (IOT)

011437-201-00

Magyar Telekom
Telecommunications
Public Limited Company

Supplementary IOT Ag. for Bilateral Ag. on the
Inter Operator Tariff

Doplňková smlouva o oboustranné slevě k tarifům
mezi operátory (IOT) v mezinárodním roamingu

011437-202-00

Magyar Telekom
Telecommunications
Public Limited Company

International GSM Roaming Agreement –
Hungary

Smlouva o mezinárodním GSM roamingu

011437-000-00

Magyar Telekom
Telecommunications
Public Limited Company

Roaming Agreement for Public Wireless Lan
Services (Hungary)

Smlouva o roamingu pro veřejné bezdrátové LAN
služby

018026-000-00

Magyar Telekom
Telecommunications
Public Limited Company

Amendment No.1 to the Roaming Agreement fot
Public Wireless Lan Services

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o roamingu pro veřejné
bezdrátové LAN služby

018026-101-00

Magyar Telekom
Telecommunications
Public Limited Company

Telecommunications Services Agreement
– Matáv Hungarian Telecommunications
Company Ltd.

Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb

0000146/2007-SMws

Makedonski Telekom AD
– Skopje

Project Service Agreement – SSL Certificate
Service

Smlouva o poskytování služeb k projektu
certifikace SSL

024384-000-00

Makedonski Telekom AD
– Skopje

International Roaming Agreement

Smlouva o mezinárodním roamingu

000362-000-00

Makedonski Telekom AD
Skopje

Project Service Agreement – DRSSC SSL
Certification Service

Smlouva o poskytování služeb k projektu
certifikace DRSSC SSL

024383-000-00

Nexmo, Inc.

Agreement on the Provison of Wholesale SMS
tranzit Services – Nexmo, Inc.

Smlouva o poskytování velkoobchodních služeb
SMS tranzit

0000002/2013-SmIWh

Nexmo, Inc.

Interconnect Agreement – Nexmo

Smlouva o poskytování propojovacích služeb

0000062/2013-SMws

Nexmo, Inc.

Interconnect Agreement – Nexmo, Inc.

Smlouva o poskytování propojovacích služeb

0000001/2014-SMws

OTE INTERNATIONAL
SOLUTIONS S.A.

Mutual Non-Disclosure Agreemnet – OTE

Vzájemná dohoda o mlčenlivosti

0000129/2007-SMws

Orange Personal
Communication..Ltd.

International GSM Roaming Agreement

Smlouva o mezinárodním GSM roamingu

000335-000-00

Slovak Telekom, a.s.

International GSM Roaming Agreement –
Slovensko

Smlouva o mezinárodním GSM roamingu pro
Slovensko

000178-000-00

Slovak Telekom, a.s.

Addendum No. 1 to the International Roaming
Agreement – Inter Operator Discounts

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o oboustranné slevě
k tarifům mezi operátory (IOT) v mezinárodním
roamingu

000178-101-00

Slovak Telekom, a.s.

Amendment to the Addendum to the
International Roaming Agreement – Inter
Operator Discount

Dodatek k dodatku ke Smlouvě o oboustranné
slevě k tarifům mezi operátory (IOT)
v mezinárodním roamingu

000178-101-01

Slovak Telekom, a.s.

Supplementary IOT Agreement

Doplňková IOT smlouva

000178-201-00

Slovak Telekom, a.s.

Licenční smlouva

Licenční smlouva

010428-000-00
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Slovak Telekom, a.s.

Interconnection Agreement

Smlouva o poskytování propojovacích služeb

016452-000-00

Slovak Telekom, a.s.

Roaming Agreement for Public Wireless Lan
Services

Smlouva o roamingu pro veřejné bezdrátové LAN
služby

017447-000-00

Slovak Telekom, a.s.

Addendum Letter to Acquistion Due Diligence
Contract – Project Poletucha

Dodatek k předběžné smlouvě pro provedení due
diligence na projekt Poletucha

022795-101-00

Slovak Telekom, a.s.

NDA – project Vltava – potential outsourcing of
planning, built and maintenance

Smlouva o zachování důvěrnosti informací pro
projekt Vltava – potenciální outsourcing plánování,
výstavby a údržby

023268-000-00

Slovak Telekom, a.s.

Kupní smlouva – nábytek pro vybavení prodejen

Kupní smlouva – nábytek pro vybavení prodejen

023489-000-00

Slovak Telekom, a.s.

Kupní smlouva – nákup nábytku pro refreshe
Partnerských prodejen T-Mobile

Kupní smlouva – nákup nábytku pro refreshe
Partnerských prodejen T-Mobile

023718-000-00

Slovak Telekom, a.s.

Kupní smlouva – nákup nábytku pro partnerské
prodejny TMCZ

Kupní smlouva – nákup nábytku pro partnerské
prodejny TMCZ

023814-000-00

Slovak Telekom, a.s.

Kupní smlouva na použitý nábytek z SK pro PP

Kupní smlouva na použitý nábytek z SK pro PP

024574-000-00

Slovak Telekom, a.s.

Memorandum of Understanding

Memorandum o porozumění

024591-000-00

Slovak Telekom, a. s.

Smlouva o peeringu

Smlouva o peeringu

0000079/2006-SMin

Slovak Telekom, a. s.

International Telecommunication Services
Agreement

Smlouva o poskytování mezinárodních
komunikačních služeb

0000170/2006-SMnp

Slovak Telekom, a. s.

Smlouva o spolupraci při poskytování
telekomunikačních služeb

Smlouva o spolupraci při poskytování
telekomunikačních služeb

0000035/2007-SMws

Slovak Telekom, a. s.

Agreement on Termination – Slovak Telekom

Dohoda o ukončení

0000031/2010-SMws

Slovak Telekom, a. s.

Addendum no 1 _IP addresses – Agreement on
Termination – Slovak Telekom

Dodatek č. 1 k Dohodě o ukončení týkající se IP
adres – Slovak Telekom

0000031/2010-SMws

Slovak Telekom, a. s.

Smlouva o lokálním peeringu

Smlouva o lokálním peeringu

0000049/2006-SMin

Slovak Telekom, a. s.

Interconnection Agreement between T-Mobile
Slovakia and GTS NOVERA a.s.

Smlouva o poskytování propojovacích služeb

0000046/2007-SMws

SunCom Wireless
Operating

International Roaming Agreement (USA)

Smlouva o mezinárodním roamingu

019734-000-00

Telekom Albania SH.A

International Roaming Agreement – Albánie

Smlouva o mezinárodním roamingu

021365-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Interconnection Agreement

Smlouva o poskytování propojovacích služeb

001776-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Dodatek č. 1 – doplnění příloh

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování
propojovacích služeb

001776-101-00

Telekom Deutschland
GmbH

Dodatek č. 2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování
propojovacích služeb

001776-102-00

Telekom Deutschland
GmbH

Modification no. 3 of the Interconnection
Agreement

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování
propojovacích služeb

001776-103-00

Telekom Deutschland
GmbH

Dodatek 4 – Modification of the Interconnection
Agreement

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování
propojovacích služeb

001776-104-00

Telekom Deutschland
GmbH

Dodatek č. 5 – Termination in Czech Republic

Dodatek č. 5 – ukončení poskytování
propojovacích služeb v České republice

001776-105-00

Telekom Deutschland
GmbH

Dodatek č. 6 – Modification of th

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytování
propojovacích služeb

001776-106-00

Telekom Deutschland
GmbH

Modification No. 7 of the Interconnection
Agreement

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o poskytování
propojovacích služeb

001776-107-00

Telekom Deutschland
GmbH

Modification No. 8 of the Interconnection
Agreement

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o poskytování
propojovacích služeb

001776-108-00

Telekom Deutschland
GmbH

Dodatek č. 9 – Modification of the
Interconnection Agreement – nový Annex 8

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o poskytování
propojovacích služeb

001776-109-00

Telekom Deutschland
GmbH

Dodatek č. 10 – Modification of the
Interconnection Agreement – nový Annex 8

Dodatek č. 10 ke Smlouvě o poskytování
propojovacích služeb

001776-110-00
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Telekom Deutschland
GmbH

Transfer Agreement

Smlouva o převodu

010474-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

International GSM Roaming Agreement –
Germany

Smlouva o mezinárodním GSM Roamingu –
Německo

011435-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Addendum to the International GSM Roaming
Agreement (Multimedia Messaging)

Dodatek ke smlouvě o mezinárodním GSM
Roamingu (Multimediální zprávy)

011435-102-00

Telekom Deutschland
GmbH

Supplementary Discount Ag. for Bilateral disc.
on the Inter Operator Tariff (IOT)

Doplňková smlouva o oboustranné slevě k tarifům
mezi operátory (IOT) v mezinárodním roamingu

011435-201-00

Telekom Deutschland
GmbH

Supplementary IOT Ag. for Bilateral Ag. on the
Inter Operator Tariff

Doplňková IOT smlouva k oboustranné smlouvě
o tarifyech mezi operátory

011435-202-00

Telekom Deutschland
GmbH

Agreement of delivery of authentication

Dohoda o doručení autentifikace

012384-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Agreement on the Provision of Licences (převod
HLR licencí)

Smlouva o poskytování licencí (převod HLR licencí) 012630-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Sublicence Agreement of Cashback Software

Podlicenční smlouva na CashBack software

012763-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Agreement on the Provision of Licences (převod
VLR licencí)

Smlouva o poskytování licencí (převod VLR licencí)

012805-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Agreement on the Use of Common 900
Frequencies in Border Regions

Smlouva o použití jednotných 900 kmitočtů
v příhraničních regionech

013146-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Domicile Agreement

Smlouva o umístění sídla

013165-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Interconnect Software License Agreement

Licenční smlouva na Interconnect Software

013166-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Agency Contract on Distribution of Services

Agenturní smlouva na distribuční služby

013479-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Agreement on the Provision of Licences –
převod HLR licencí z TMD

Smlouva o poskytování licencí – převod HLR
licencí z TMD

013664-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Transfer Agreement – TMO Welcome SMS
Server (purchase)

Smlouva o převodu – TMO Welcome SMS Server
(nákup)

013959-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Agreement on the Provision of Software
Licenses for Operating an HLR

Smlouva o poskytování softwarových licencí pro
provoz a HLR

014327-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Service Agreement – TCS hosting & OLA

Smlouva o poskytování služeb – TCS hosting &
OLA

014468-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Service Agreement Concern. the Performance
of Melody Services

Smlouva o poskytování služeb týkající se služby
Melody

014973-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Amendment No. 1 to Service Agreement
(performance of Melody Services)

Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování služeb
(poskytování služby Melody)

014973-101-00

Telekom Deutschland
GmbH

Amendment 2 to Service Agreement – transfer
pricing 2008

Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytování služeb –
převodní ceny 2008

014973-102-00

Telekom Deutschland
GmbH

Service Agreement – SWS Maitenance

Smlouva o poskytování služeb – SWS údržba

015684-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Project Service Agreement for Subscription
Server

Smlouva o poskytování služeb k projektu
předplatné serveru

016046-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Project Service Agreement – for MMS E-Mail
reply

Smlouva o poskytování služeb k projektu odpověď
na MMS e-mail

016132-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Agreement for the processing of data (Federal
Data Protection ACT (BDSG)

Smlouva o zpracování údajů (Spolkový zákon
o ochraně údajů (BDSG)

016138-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Sublicense Agreement for micro payment
platform XTC

Podlicenční smlouva na mikroplatební systém XTC

016434-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

International Roaming Agreement – Germany

Smlouva o mezinárodním roamingu – Německo

016485-000-00
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Telekom Deutschland
GmbH

Purchase Agreement – GSM parts sale

Kupní smlouva – prodej GSM dílů

016586-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Roaming Agreement for Public Wireless LAN
Services (WLAN -Germany)

Smlouva o poskytování roamingových služeb pro
veřejnou bezdrátovou LAN síť (WLAN-Německo)

016882-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Project Service Agreement (Remote Device
Management) Release 1A

Smlouva o poskytování služeb k projektu (správa
vzdálených zařízení) Release 1A

016886-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Addendum No. 1 – Remote Device Management Dodatek č.1 – správa vzdálených zařízení –
Release 1 A
Release 1A

016886-101-00

Telekom Deutschland
GmbH

Purchase Agreement (prodej MSC HW – CCNC
parts do TMD)

Kupní smlouva (prodej MSC HW – CCNC dílů
do TMD)

017455-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Sublicence Agreement for CryptoticketsSoftware

Podlicenční smlouva na Cryptotickets-Software

017483-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Project Service Agreement for the Provision of
MMSC – Services

Smlouva o poskytování služeb k projektu MMSC
služby

020176-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Supplementary Agreement No. 1 to the PSA for
the Provision of MMSC Services

Doplňková smlouva č.1 ke smlouvě o poskytování
MMSC služeb

020176-101-00

Telekom Deutschland
GmbH

Agreement on the processing of personal data
on behalf of the customer

Smlouva o zpracování osobních údajů jménem
zákazníka

020414-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Project Service Agreement For the Provision of
IN Systems

Smlouva o poskytování služeb k projektu IN
systémy

021153-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Project Service Agreement For the Provision of
FTE based Services

Smlouva na poskytování služeb k projektu služby
založené na FTE

021155-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Project Service Agreement (operation of
International Transmission Network)

Smlouva o poskytování služeb k projektu provoz
mezinárodní přenosové soustavy

021192-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Project Service Agreement – For the Provision of Smlouva o poskytování služeb k projektu OTA
OTA Services
služby

021318-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Project Service Agreement for VoMS – Voucher
Management System

Smlouva o poskytování služeb k projektu VoMS –
řízení poukázkového systému

021497-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Project Service Agreement (PSA) for For the
Provision of the Next Generation Voice Mail
System

Smlouva o poskytování služeb k projektu Next
Generation Voice Mail System

022097-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Service Arrangement – Telekom Deutschland
Product Development

Ujednání o poskytování služeb – vývoj produktů
společnosti Telekom Deutschland

022888-113-00

Telekom Deutschland
GmbH

Service Level Agreement (SLA) for PKI services
sharing

Dohoda o úrovni poskytovaných služeb na sdílení
infrastruktury veřejných klíčů

023939-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Framework agreement for providing of services
with transfer pricing

Rámcová smlouvy o poskytování služeb
s převodními cenami

024410-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Service Arrangement – SLA Outbound 2014
k Framework Agreement Outbound

Dohoda o poskytování služeb – SLA Outbound
2014

024410-101-00

Telekom Deutschland
GmbH

Service Level Agreement (SLA) for SMS
Welcome

Dohoda o úrovni poskytovaných služeb pro SMS
Welcome

024576-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Service Level Agreement (SLA) for ngSMSC

Dohoda o úrovni poskytovaných služeb pro
ngSMSC

024846-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

International Roaming Agreement –
Deutschland (DEUD1)

Smlouva o mezinárodním roamingu – Německo
(DEUD1)

025033-000-00

Telekom Deutschland
GmbH.

Project service agreement – provisioning and
operation of the Short Message Application
Router (SMAR)

Smlouva o poskytování služeb k projektu dotování
a provozování služby Short Message Application
Router (SMAR)

022597-000-00

Telekom Deutschland
GmbH.

Project Service Agreement (PSA)- Projekt
ENDURO

Smlouva o poskytování služeb k projektu ENDURO

023233-000-00

Telekom Deutschland
GmbH.

Project Service Agreement – Operation and
maintenance of Blackberry Download Server

Smlouva o poskytování služeb k projektu provoz
a údržba serveru Blackberry Download

023438-000-00
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Telekom Deutschland
GmbH.

Project Service Agreement (PSA) – Blackberry
services

Smlouva o poskytování služeb k projektu
Blackberry služby

023676-000-00

Telekom Deutschland
GmbH

Letter of Intent 2013

Předsmluvní ujednání (Letter of Intent) 2013

023803-000-00

TELEKOM
ROMANIA MOBILE
COMMUNICATIONS S.A.

Addendum to International Roaming Agreement
(Romania)

Dodatek ke smlouvě o mezinárodním roamingu
(Rumunsko)

014876-101-00

TELEKOM ROMANIA
(ROMTELECOM SA)

International Telecommunication Services
Agreement – ROMTELECOM S.A.

Smlouva o mezinárodních telekomunikačních
službách – ROMTELECOM S.A.

0000254/2007-SMws

T-Mobile Austria GmbH

International GSM Roaming Agreement –
Austria

Smlouva o mezinárodním GSM Roamingu –
Rakousko

011417-000-00

T-Mobile Austria GmbH

Supplementary Discount Agreement for Bilateral Doplňková smlouva o slevě za tarify mezi operátory
disc. on the Inter Operator Tariff(IOT)
(IOT)

011417-201-00

T-Mobile Austria GmbH

Supplementary IOT Ag. for Bilateral Ag. on the
Inter Operator Tariff

Doplňková IOT smlouva k oboustranné smlouvě
o tarifech mezi operátory

011417-202-00

T-Mobile Austria GmbH

Interconnection Agreement

Smlouva o propojení

013609-000-00

T-Mobile Austria GmbH

Announcement of price decrease for termination Oznámení o snížení ceny za ukončení
into the network of tele.ring

013609-501-00

T-Mobile Austria GmbH

Roaming Agreement for Public Wireless Lan
Services (WLAN)

Smlouva o roamingu pro veřejné bezdrátové LAN
služby

016604-000-00

T-Mobile Austria GmbH

Service Level Agreement (SLA) – Alcatel SDH
Equipment (ITN))

Dohoda o úrovni poskytovaných služeb Alcatel
SDH zařízení (ITN)

017111-000-00

T-Mobile Austria GMBH

Project Service Agreement (for operation of
International Transmission Network)

Smlouva o poskytování služeb k projektu provoz
mezinárodní přenosové sítě

021148-000-00

T-Mobile Austria GmbH

Test Agreement – on access to a web-based
communications solution (M2M Service Portal)

Smlouva o testování – přístup k webovým
komunikačním řešením (M2M Service Portal)

024734-000-00

T-Mobile Netherlands B.V.

International GSM Roaming Agreement

Smlouva o mezinárodním GSM roamingu

000537-000-00

T-Mobile Netherlands B.V.

Supplementary discount agreement on Bilateral
discounts on the Inter Operator tariff (IOT) for
GPRS-services in International Roaming

Doplňková smlouva pro oboustranné slevy
k tarifům mezi operátory (IOT) pro GPRS služby
v mezinárodním roamingu

000537-201-00

T-Mobile Netherlands B.V.

Supplementary IOT agreement for Bilateral
agreement on the Inter Operator Tariff (IOT) for
GPRS Always On Services (here Blackberry) in
International Roaming

Doplňková smlouva k oboustranné smlouvě
o tarifech mezi operátory (IOT) pro GPRS
Blackberry služby v mezinárodním roamingu

000537-202-00

T-Mobile Netherlands B.V.

Variation Agreement of GPRS Initial Frame
Indents

Dohoda o změně smlouvy k GPRS Initial Frame
Indents

011292-201-00

T-Mobile Netherlands B.V.

Roaming Agreement for Public Wireless LAN
Services

Smlouva o roamingu pro veřejné bezdrátové LAN
služby

016486-000-00

T-Mobile Netherlands B.V.

Project Service Agreement for operation of
International Transmission Network

Smlouva o poskytování služeb k projektu řízení
mezinárodní přenosové sítě

021146-000-00

T-Mobile Polska S.A.

Framework Service and Consultancy Agreement Rámcová smlouva o službách a poradenství

T-Mobile Polska S.A.

International GSM Roaming Agreement

Smlouva o mezinárodním GSM roamingu

011455-000-00

T-Mobile Polska S.A.

Addendum No. 1 to International GSM Roaming
Agreement

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o mezinárodním GSM
roamingu

011455-101-00

T-Mobile Polska S.A.

Supplementary IOT Discount Agreement for
Bilateral Agreement on the Inter Operator
Tariff (IOT) for GPRS Always on Services (here
Blackberry) in International Roaming

Doplňková smlouva o IOT slevě k oboustranné
smlouvě o tarifech mezi operátory (IOT) pro GPRS
Blackberry služby v mezinárodním roamingu

011455-201-00

T-Mobile Polska S.A.

Roaming Agreement for Public Wireless Lan
Services

Smlouva o roamingu pro veřejné bezdrátové
LAN služby

017796-000-00

T-Mobile Polska S.A.

ONE IMS Mavenir Centralized TestBed and
services – Supply LOI

Předběžná smlouva o dodání (Supply Letter of
Intent) ONR IMS Mavenir Centralized TestBed
a služeb

024188-000-00
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Předmět smlouvy – originální znění

Předmět smlouvy – překlad

Číslo smlouvy TMCZ

T-Mobile Polska S.A.

Framework Cooperation and Service Agreement Rámcová smlouva o spolupráci a poskytování
Concerning the Provision of IMS SSC
služeb IMS SSC

025011-000-00

T-Mobile USA, Inc.

Multilateral International GSM Roaming
Agreement

Vícestranná smlouva o mezinárodním GSM
roamingu

000323-000-00

T-Mobile USA, Inc.

Addendum to Multilateral International GSM/
PCS Roaming Agreement

Dodatek k vícestranné smlouvě o mezinárodním
GSM/PCS roamingu

000323-101-00

T-Mobile USA, Inc.

International Roaming Agreement

Smlouva o mezinárodním roamingu

016180-000-00

T-Mobile USA, Inc.

Roaming Agreement for Public Wirelless LAN
Services

Smlouva o roamingu pro veřejné bezdrátové LAN
služby

017191-000-00

T-Systems France S.A.S

Framework Agreement – Monet Security
Services

Rámcová smlouva – bezpečnostní služby Monet

2013/0011

T-Systems France S.A.S

Transfer of Assets Agreement

Smlouva o převodu aktiv

2013/0084

T-Systems GEI GmbH

Software Maintenance Agreeement

Smlouva o údržbě softwaru

017408-000-00

T-Systems International
GmbH

Poskytnutí licencí produktů Microsoft

Smlouva o použití licence podle Smlouvy (MS EA)
mezi Microsoft a Deutsche Telekom AG

010423-000-00

T-Systems International
GmbH

Non-Disclosure Agreement on the Project „Due
diligence for outsourcing TMCZ IT operations“

Smlouva o zachování důvěrnosti informací

012307-000-00

T-Systems International
GmbH

Supplement No. 3 to the Project Service
Agreement No. 022281-000-00 NG CRM

Dodatek č. 3 k projektové smlouvě o poskytování
služeb č. 022281-000-00 NG CRM

022281-103-00

T-Systems International
GmbH

Supplement No. 4 to the Project Service
Agreement No. 022281-000-00 NG CRM

Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb
k projektu č. 022281-000-00 NG CRM

022281-104-00

T-Systems International
GmbH

Personal Data Processing Contract

Smlouva o zpracování osobních údajů

022692-000-00

T-Systems International
GmbH

Confidentiality Agreement

Dohoda o mlčenlivosti

023158-000-00

T-Systems International
GmbH

Enrolment to the Frame Agreement for the
supply of CCC SAP Services including SAP
Licence Management Services

Zápis k Rámcové smlouvě o dodání CCC
SAP služeb včetně služeb SAP licenčního
managementu

023213-000-00

T-Systems International
GmbH

Declaration of User Accession to the Agreement
on Telepresence@DTAG/SEE Services

Prohlášení o přístupu uživatele ke Smlouvě
na Telepresence@DTAG/SEE služby

023403-000-00

T-Systems International
GmbH

Agreement for Commissioned Data Processing
– Telekom Social Network Data Process

Smlouva o zpracování údajů – Telekom Social
Network

023492-000-00

T-Systems International
GmbH

Amendment No. 1 to Agreement For
Commissioned Data Processing in Telekom
Social Network

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpracování údajů –
Telekom Social Network

023492-101-00

T-Systems International
GmbH

Letter of Intent 2013

Předsmluvní ujednání (Letter of Intent) 2013 – EU
Prio products implementace

023803-000-00

T-Systems International
GmbH

Letter of Intent for Tibco Enterprise Licence
Agreement 2012 – 2015

Předsmluvní ujednání (Letter of Intent) pro
Smlouvu o poskytnutí software licence Tibco
2012-2015

023824-000-00

T-Systems International
GmbH

Software Licence Agreement for Tibco
Enterprise Licence Agreement 2012-2015

Smlouva o poskytnutí software licence pro Tibco
2012-2015

023921-000-00

T-Systems International
GmbH

Software Delivery Agreement – subcontract for
finalisation of NG CRM R1 Siebel

Smlouva o dodání softwaru – dílčí smlouva pro
dokončení NG CRM R1 Siebel

023954-000-00

T-Systems International
GmbH

Supplement No. 1 to the Software Delivery
Agreement

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodání softwaru

023954-101-00

T-Systems International
GmbH

Project Service Agreement (PSA) – Provision of
Services in connection with Shared Platforms
and Services

Smlouva o poskytování služeb k projektu služby
související se sdílenou platformou a službami

024100-000-00

T-Systems International
GmbH

Term Sheet 2014 – International Billing &
Mediation Device (iBMD)

Harmonogram 2014 – iBMD

024100-201-00

T-Systems International
GmbH

Term Sheet 2014 – Risk Management Center
(RMC)

Harmonogram 2014 – centrum řízení rizik (RMC)

024100-202-00
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Předmět smlouvy – originální znění

Předmět smlouvy – překlad

Číslo smlouvy TMCZ

T-Systems International
GmbH

Term Sheet 2014 – common Business Service
Interface (cBSI)

Harmonogram 2014 – cBSI

024100-203-00

T-Systems International
GmbH

Termination notice cBSI

Výpověď – Harmogram cBSI uzavřený v rámci
Smlouvy o poskytování služeb č. 024100-000-00

024100-203-41

T-Systems International
GmbH

Term Sheet 2014 – Content Administration
Portal (CAP)

Harmonogram 2014 – CAP

024100-204-00

T-Systems International
GmbH

Term Sheet 2014 – Harmonized Payment
Converter (HPC)

Harmonogram 2014 – HPC

024100-205-00

T-Systems International
GmbH

Term Sheets 2014 – Voucher Management
System (VoMS)

Harmonogram 2014 – VoMS

024100-206-00

T-Systems International
GmbH

Term Sheet 2014 for Service Provision of
international IT service cIBS

Harmonogram 2014 – poskytnutí mezinárodních IT 024100-207-00
služeb cIBS

T-Systems International
GmbH

Term Sheets 2014 for Service Provision of
international IT service SubSe

Harmonogram 2014 – poskytnutí mezinárodních IT 024100-208-00
služeb SubSE

T-Systems International
GmbH

Term Sheets 2014 – Xaction Transaction
Controller (XTC)

Harmonogram 2014 – XTC

024100-209-00

T-Systems International
GmbH

Term Sheets 2014 – SOA-Backplane (SOA-BP)

Harmonogram 2014 – SOA-BP

024100-210-00

T-Systems International
GmbH

Term Sheets 2014 – common Wholesale Billing
(cWB)

Harmonogram 2014 – cWB

024100-211-00

T-Systems International
GmbH

Výpověď cWB
Termination of the Term Sheet regarding
services for common Wholesale Billing (cWB)
concluded under the Project Service Agreement
No. 024100-000-00

T-Systems International
GmbH

Declaration of Compliance for the Processing of
Data in SharePoint for V ET

Prohlášení o shodě pro zpracování dat na sdíleném 024361-000-00
místě pro V ET

T-Systems International
GmbH

Adherence Agreement ( to the agreement
990072-000-00)

Dohoda o dodržování Smlouvy č. 990072-000-00

024737-000-00

T-Systems International
GmbH

Agreement for Commissioned Data Processing

Smlouva o zpracování údajů

024757-000-00

T-Systems International
GmbH

Adherence Agreement to the Contract
71009540 – Citrix contract 2015

Dohoda o dodržování Smlouvy 71009540 –
smlouva Citrix 2015

025139-000-00

T-Systems International
GMbH

ICPS Individual Contract

ICPS individuální smlouva

880024-000-00

T-Systems International
GmbH

Framework Agreement regarding the provision
of IT Services

Rámcová smlouva o poskytování IT služeb

880052-000-00

T-Systems ITC Iberia
S.A.U.

Service Agreement for support services
regarding the provision of TC services to
Gestamp Automocion S.A.

Smlouva o poskytování podpory při zajištování
telekomunikačních služeb

024939-000-00

T-Systems ITC Iberia
S.A.U.

Service Agreement (Gestamp Automoción)

Smlouva o poskytování služeb

2013/0918

T-Systems Limited

Service Agreement

Smlouva o poskytování služeb

2013/0314

T-Systems Limited

Amendment to Service Agreement Nr.
2012/0737

Dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb č.
2012/0737

2013/0665

024100-211-41

T-Systems Limited

Business Agreement

Obchodní smlouva

2013/1190

T-Sytems International
GmbH

Share Purchase Agreement – Angel + znalecký
posudek

Smlouva o koupi podílu ve společnosti T-Systems
Czech Republic a.s.

024278-000-00

T-Sytems International
GmbH

Cooperation Agreement – transakce Angel

Smlouva o spolupráci v rámci nákupu podílu
ve společnosti T-Systems Czech Republic a.s.

024279-000-00

T-Sytems International
GmbH

Individual Agreement (Project Time
Management System)

Individuální smlouva (Project Time Management
Systém)

2012/1359

T-Sytems International
GmbH

Agreement for Commissioned Data Processing

Smlouva o zpracování údajů

2012/1549
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T-Sytems International
GmbH

ICPS Individual Contract

ICPS Individuální smlouva

2012/1553

T-Sytems International
GmbH

ICPS Individual Contract

ICPS Individuální smlouva

2012/1554

T-Sytems International
GmbH

Delivery Agreement – IT Services

Smlouva o dodání IT služeb

2013/0105

T-Sytems International
GmbH

Delivery Agreement – Global Business
Continuity Manager Services

Smlouva o dodání služeb – služba Global Busines
Continuity Manager

2013/0111

T-Sytems International
GmbH

Service Schedule (IBL Connection iDCC (OneTime Costs))

Servisní řád (IBL Connection iDCC (One- Time
Costs))

2013/0140

T-Sytems International
GmbH

Operational level Agreement to the Frame
Delivery Agreement for Telekom IT 2013 CZ –
OLA Telekom IT FB T-Europe 2013 Q1 CZ

Dohoda o poskytování služeb k Rámcové smlouvě
o dodání služeb pro Telekom IT 2013 CZ

2013/0225

T-Sytems International
GmbH

Delivery Agreement – IT Services

Smlouva o dodání IT služeb

2013/0234

T-Sytems International
GmbH

Operational Level Agreement (OLA) to the
Frame Delivery Agreement for SOC SAP TS
Large Accounts

Dohoda o poskytování služeb k Rámcové smlouvě
o dodání služeb pro SOC SAP TS Large Accounts

2013/0238

T-Sytems International
GmbH

Individual Agreement

Individuální smlouva

2013/0262

T-Sytems International
GmbH

Agreement for Commissioned Data Processing

Smlouva o zpracování údajů

2013/0263

T-Sytems International
GmbH

Operational Level Agreement to the Frame
Delivery Agreement for Telekom IT 2013 CZ

Dohoda o poskytování služeb k Rámcové smlouvě
o dodání služeb pro Telekom IT 2013 CZ

2013/0272

T-Sytems International
GmbH

Operational Level Agreement to the Frame
Delivery Agreement for GDU SAP TS MPHS

Dohoda o poskytování služeb k Rámcové smlouvě
o dodání služeb pro GDU SAP TS MPHS

2013/0280

T-Sytems International
GmbH

Delivery Agreement – IT Services

Smlouva o dodání IT služeb

2013/0500

T-Sytems International
GmbH

Service Agreement

Smlouva o poskytování služeb

2013/0517

T-Sytems International
GmbH

ngCRM Infrastructure Operation

ngCRM provozování infrastruktury

2013/0600

T-Sytems International
GmbH

Business Agreement to the Frame Delivery
Agreement for Telekom IT 2013 CZ

Obchodní smlouva k Rámcové smlouvě o dodání
služeb pro Telekom IT 2013 CZ

2013/0649

T-Sytems International
GmbH

Agreement for Commissioned Data Processing

Smlouva o zpracování údajů

2013/0680

T-Sytems International
GmbH

Operational Level Agreement (OLA) to the
Frame Delivery Agreement for GDU SAP TS

Dohoda o poskytování služeb k Rámcové smlouvě
o dodání služeb pro GDU SAP TS

2013/0715

T-Sytems International
GmbH

Operating Level Agreement (OLA) for GDU SAP
TS

Dohoda o poskytování služeb pro GDU SAP TS

2013/0735

T-Sytems International
GmbH

Operational Level Agreement (OLA) to the
Frame Delivery Agreement for Telekom IT 2013
CZ

Dohoda o poskytování služeb k Rámcové smlouvě
o dodání služeb pro Telekom IT 2013 CZ

2013/0741

T-Sytems International
GmbH

Amendment to Service Schedule Network FWLB Nr. 2010/697

Dodatek k Servisnímu řádu síť FW-LB Nr. 2010/697 2013/0769

T-Sytems International
GmbH

Amendment to Service Schedule Microsoft Nr.
2010/1522

Dodatek k Servisnímu řádu Microsoft Nr.
2010/1522

2013/0770

T-Sytems International
GmbH

Amendment to Service Schedule Filent Nr.
2010/1524

Dodatek k Servisnímu řádu Filent Nr. 2010/1524

2013/0771

T-Sytems International
GmbH

Amendment to Service Schedule SAP Nr.
2010/1270

Dodatek k Servisnímu řádu SAP Nr. 2010/1270

2013/0772

T-Sytems International
GmbH

Amendment to Service Schedule ARM Nr.
2010/1364

Dodatek k Servisnímu řádu ARM Nr. 2010/1364

2013/0773
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T-Sytems International
GmbH

Amendment to Service Schedule Linux Waikiki
Nr. 2011/1453

Dodatek k Servisnímu řádu Linux Waikiki Nr.
2011/1453

2013/0774

T-Sytems International
GmbH

Amendment to Service Schedule Linux Havaii
Nr. 2010/1523

Dodatek k Servisnímu řádu Linux Havaii Nr.
2010/1523

2013/0775

T-Sytems International
GmbH

Amendment to Service Schedule Linux Hawaii
Nr. 2010/1520

Dodatek k Servisnímu řádu Linux Hawaii Nr.
2010/1520

2013/0776

T-Sytems International
GmbH

Operational Level Agreement (OLA) for IT
CSOAO 2013 Q3 CZ

Dohoda o úrovni provozu pro IT CSOAO 2013 Q3
CZ

2013/0852

T-Sytems International
GmbH

Operational Level Agreement (OLA) for IT
CSOAO 2013 Q4 CZ

Dohoda o úrovni provozu pro IT CSOAO 2013 Q4
CZ

2013/0853

T-Sytems International
GmbH

Operational Level Agreement (OLA) to the
Frame Delivery Agreement for Telekom IT 2013
CZ

Dohoda o poskytování služeb k Rámcové smlouvě
o dodání služeb pro Telekom IT 2013 CZ

2013/0882

T-Sytems International
GmbH

Bietererklaerung

Prohlášení zájemce

2013/0950

T-Sytems International
GmbH

Operational Level Agreement (OLA) for GDU
SAP TS

Dohoda o poskytování služeb pro GDU SAP TS

2013/0954

T-Sytems International
GmbH

Operational Level Agreement to the Frame
Delivery Agreement for Telekom IT 2013

Dohoda o poskytování služeb k Rámcové smlouvě
o dodání služeb pro Telekom IT 2013

2013/1021

T-Sytems International
GmbH

Operational Level Agreement to the Frame
Delivery Agreement for Telekom IT 2013

Dohoda o poskytování služeb k Rámcové smlouvě
o dodání služeb pro Telekom IT 2013

2013/1070

T-Sytems International
GmbH

Service Schedule „Waikikki Infrastructure“

Servisní řád „Waikikki infrastruktura“

2013/1153

T-Sytems International
GmbH

Delivery agreement Telekom IT 2014 CZ
pursuant to the framework agreement regarding
the provision of IT Services

Smlouva o dodání IT služeb

2013/1219

T-Systems International
GmbH

One Stop Shopping Agreement

Smlouva One Stop Shopping

0000039/2007-SMws

T-Systems Polska Sp.
z o.o.

Cooperation agreement

Smlouva o spolupráci

0000243/2011-SMna

Zoznam Mobile, s.r.o.

Smlouva o zajištění poskytování obsahu

Smlouva o zajištění poskytování obsahu

021136-000-00

5. PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH NA POPUD NEBO V ZÁJMU OVLÁDAJÍCÍ OSOBY NEBO JÍ
OVLÁDANÝCH OSOB POKUD SE TAKOVÉTO JEDNÁNÍ TÝKALO MAJETKU, KTERÝ PŘESAHUJE 10 %
VLASTNÍHO KAPITÁLU OVLÁDANÉ OSOBY ZJIŠTĚNÉHO PODLE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2015
Během rozhodného období učinila Společnost na popud ovládající osoby nebo jí ovládaných osob níže uvedené právní úkony a ostatní opatření, která se
týkala majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu Společnosti (tedy 3 084 miliónů Kč):
Dne 1. ledna 2015 Společnost nakoupila 100% podíl společnosti GTS Czech s.r.o., ten samý den následovala fúze sloučením Společnosti a společnosti
GTS Czech s.r.o. (která zanikla bez likvidace) a veškerá aktiva a závazky, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešly na Společnost.
Během rozhodného období Společnost nakoupila od skupiny DTAG cizí měny v tržní hodnotě 8 462 miliónů Kč.

6. POSOUZENÍ ÚJMY A JEJÍHO VYROVNÁNÍ
Na základě smluv platných v Rozhodném období mezi Společností a ostatními osobami z Koncernu, jiných jednání ani opatření, která byla v zájmu nebo
na popud těchto osob uskutečněna Společností v Rozhodném období, Společnosti nevznikla žádná újma.
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7. HODNOCENÍ VZTAHŮ A RIZIK V RÁMCI KONCERNU
7.1 HODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD VZTAHŮ V KONCERNU
Společnosti vyplývají z účasti v Koncernu zejména výhody. Koncern je poskytovatelem špičkových telekomunikačních služeb, disponujícím silnou obchodní
značkou a silným finančním zázemím, z čehož těží Společnost zejména při uzavírání obchodů se svými dodavateli.
Společnosti nevyplývají z účasti v Koncernu nevýhody.

7.2 ZE VZTAHŮ V RÁMCI KONCERNU NEPLYNOU PRO SPOLEČNOST ŽÁDNÁ RIZIKA.

V Praze dne 17. března 2016

Mark Klein
Předseda představenstva

V Praze dne 17. března 2016

Martin Schlieker
Člen představenstva
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ZPRAVA 0 VZTAZÍCH MEZI
PROPOJENÝMI OSOBAMI
za rok 2015

PŘEHLED PROPOJENÝCH OSOB
Přehled obsahuje osoby ovládané DTAG, se kterými měla TMCZ v účetním období obchodní vztahy, jakož i některé osoby, které jsou ve struktuře koncernových
podniků nad či pod těmito osobami.

DTAG
100% T-Mobile Global Zwischenholding GmbH (Německo)
100,00% T-Mobile Global Holding GmbH (Německo)
100,00% T-Mobile Holdings Limited (Velká Británie)
100,00% One 2 One Limited (Velká Británie)
100,00% T-Mobile (UK) Limited (Velká Británie)
100,00% T-Mobile (UK) Retail Limited (Velká Británie)
100,00% T-Mobile Ltd. (Velká Británie)
100,00% One 2 One Personal Communications Ltd. (Velká Británie)
100,00% T-Mobile International Limited (Velká Británie)
100,00% T-Mobile No. 1 Limited (Velká Británie)
100,00% T-Mobile No. 5 Limited (Velká Británie)
100,00% T-Mobile UK Properties Inc. (USA)
50,00% EE Limited (Velká Británie)
100,00% EE Services Limited (Velká Británie)
25,00% Digital Mobile Spectrum Limited (Velká Británie)
100,00% EE Communications Ltd. (Jížní Afrika)
100,00% Everything Everywhere Limited (Velká Británie)
100,00% EE Pension Trustee Limited (Velká Británie)
50,00% Mobile Broadband Network Ltd. (Velká Británie)
33,33% Weve Limited (Velká Británie)
100,00% EE Finance PLC (Velká Británie)
100,00% Orange Personal Communications Services Ltd. (Velká Británie)
100,00% EE (Group) Ltd. (Velká Británie)
99,80% Orange Services India Private Ltd. (Indie)
100,00% Orange FURBS Trustees Ltd. (Velká Británie)
100,00% Orange Home UK Ltd. (Velká Británie)
0,20% Orange Services India Private Ltd. (Indie)
35,00% Midland Communications Distribution Ltd. (Velká Británie)
26,00% Mainline Commuciations Group plc (Velká Británie)
100,00% Deusche Telekom Holding B.V. (Nizozemí)
66,29% T-Mobile US, Inc. (USA)
100,00% T-Mobile USA, Inc. (USA)
100,00% T-Mobile USA Tower LLC (USA)
100,00% SunCom Wireless Holdings Inc. (USA)
100,00% T-Mobile License, LLC (USA)
100,00% T-Mobile South LLC (USA)
100,00% IBSV LLC (USA)
100,00% T-Mobile Subsidiary IV Corporation (USA)
100,00% VoiceStream Pittsburgh General Partner, Inc. (USA)
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100,00% TMUS Assurance Corporation (USA)
100,00% T-Mobile PCS Holdings LLC (USA)
100,00% T-Mobile West LLC (USA)
100,00% T-Mobile Northeast LLC (USA)
100,00% T-Mobile Central LLC (USA)
100,00% Powertel/ Memphis, Inc. (USA)
100,00% VoiceStream PCS I Iowa Corporation (USA)
20,00% JVL Ventures LLC (USA)
100,00% Metro PCS California, LLC (USA)
100,00% T-Mobile Financial, LLC (USA)
100,00% Metro PCS Texas, LLC (USA)
100,00% T-Mobile Leasing, LLC (USA)
100,00% Metro PCS Networks California, LLC (USA)
100% Deutsche Telekom (UK) Limited (Velká Británie)
100,00% T-Mobile International UK Pension Trustee Limited (Velká Británie)
100% Deutsche Telekom Europe Holding GmbH (Německo)
100,00% Deutsche Telekom Europe Holding B.V. (Nizozemí)
100,00% Deutsche Telekom Europe B.V. (Nizozemí)
100,00% T-Mobile Netherlands Holding B.V. (Nizozemí)
100,00% Tulip 2 B.V. (Nizozemí)
100,00% T-Mobile Netherlands B.V. (Nizozemí)
100,00% T-Mobile Netherlands Retail B.V. (Nizozemí)
100,00% T-Mobile Netherlands Klantenservice B.V. (Nizozemí)
100,00% T-Mobile Austria Holding GmbH (Rakousko)
100,00% T-Mobile Austria GmbH (Rakousko)
100,00% T-Mobile International Austria GmbH (Rakousko)
100,00% T-Infrastructur Holding GmbH (Rakousko)
100,00% T-Infrastructur Services GmbH (Rakousko)
100,00% T-Mobile Czech Republic a.s. (Česká republika)
100,00% CE Colo Czech s.r.o. (Česká republika)
51,00% Hrvatski Telekom d.d. (Chorvatsko)
100,00 % Combis, usluge integracija informatickih tehnologija, d.o.o. (Chorvatsko)
100,00 % COMBIS IT usluge d.o.o. (Srbsko)
100,00 % COMBIS d.o.o. Sarajevo (Bosna a Hercegovina)
100,00% Kabelsko distributivni sustav d.o.o. (Chorvatsko)
100,00% Iskon Internet d.d. (Chorvatsko)
100,00 % CA INTERNET d.d. (Chorvatsko)
100,00 % REGICA.NET d.d. (Chorvatsko)
39,10% Hrvatske telekomunikacije Mostar d.d. (Bosna a Hercegovina)
30,29% Hrvatska posta d.o.o. (Bosna a Hercegovina)
100,00% E-Tours d.o.o.
100,00% Slovak Telekom, a.s. (Slovensko)
100,00% DIGI SLOVAKIA s.r.o. (Slovensko)
100,00% Telekom Sec, s.r.o. (Slovensko)
100,00% Zoznam Mobile, s.r.o. (Slovensko)
100,00% Zoznam s.r.o. (Slovensko)
51,00% PosAm, s.r.o. (Slovensko)
59,21% Magyar Telekom Telecommunications Public Limited Company (Maďarsko)
100,00% Combridge SRL. (Rumunsko)
76,53% Crnogorski Telekom A.D. (Černá Hora)
100,00% GTS Hungary Távközlési Kft (Maďarsko)
100,00% Stonebridge A.D.(Makedonie)
51,00 % Makedonski Telekom AD Skopje (Makedonie)
99,94% Novatel Ukraine LLC. i.l.(Ukrajina)
100,00% Novatel EOOD (Bulharsko)
100,00% T-Mobile Polska S.A. (Polsko)
100,00% Tele Haus Polska Sp.z.o.o. (Polsko)
50,00% NetWorkS! Sp.z.o.o. (Polsko)
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100,00% Tel-Team Inwestycje Sp.z.o.o. (Polsko)
100,00% Tele Haus Krakow Sp.z.o.o. (Polsko)
100,00% Consorcium 1 S.à.r.l. (GTS) (Luxemburg)
100,00% Consortium 2 S.àr.l. (Luxemburg)
100,00% GTS Central European Holdings Limited (Kypr)
100,00% Carduelis B.V. (Nizozemí)
0,54% GTS Central European Holding B.V. (Nizozemí)
99,46% GTS Central European Holding B.V. (Nizozemí)
100,00% GTS Ukraine L.L.C. (Ukrajina)
100,00% Antel Germany GmbH (Německo)
47,44% GTS Telecom S.R.L. (Rumunsko)
52,56% GTS Telecom S.R.L. (Rumunsko)
100,00% GTS Poland Sp. z o.o. (Polsko)
100,00%
T-Mobile Service GmbH (Rakousko)
99,00% Deutsche Telekom Pan-Net s.r.o. (Slovensko)
99,88% Deutsche Telekom Pan-Net Greece EPE (Řecko)
100,00%
Deutsche Telekom Pan-Net Poland Sp. Z o.o. (Polsko)
100,00%
Deutsche Telekom Pan-Net Croatia d.o.o. (Chorvatsko)
100,00%
Deutsche Telekom Pan-Net Hungary Kft. (Maďarsko)
100% Deutsche Telekom Asia Pte Ltd (Singapur)
40% +1 Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE) (Řecko)
100,00%
OTE International Investments Ltd. (Kypr)
54,01% Telekom Romania Communications S.A. (Rumunsko)
30,00% Telekom Romania Mobile Communications S.A. (Rumunsko)
100,00%
Cosmote Mobile Telecommunications S.A. (Řecko)
70,00% Telekom Romania Mobile Communications S.A. (Rumunsko)
99,757% Telekom Albania Sh.a (AMC) (Albánie)
100,00% Germanos S.A. (Řecko)
1,00% Cosmoholding International B.V. (Nizozemí)
99,00% Cosmoholding International B.V. (Nizozemí)
100,00% Cosmoholding Romania Ltd. (Kypr)
100,00% Telemobil S.A. (Zapp) (Rumunsko)
100,00%
OTE Estate S.A. (Řecko)
100,00%
OTE International Solutions S.A. (Řecko)
100% ClickandBuy Holding GmbH (Německo)
100,00%
CBS GmbH (Německo)
100,00%
ClickandBuy International Ltd. (Velká Británie)
100,00%
Firstgate Holding AG (Švýcarsko)
99,62% ClickandBuy Services India Private Ltd. (Indie)
100% Deutsche Telekom Europe Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH (Německo)
50% BuyIn S.A. (Belgie)
100,00%
BuyIn S.A.S. (Francie)
100,00%
BuyIn GmbH (Německo)
100% Deutsche Telekom Accounting GmbH (Německo)
99,99% Deutsche Telekom Shared Services s.r.o. (Slovensko)
100% Deutsche Telekom Business Services S.R.L. (Rumunsko)
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VÝKAZ FINANČNÍ POZICE
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2015
31. 12. 2015
mil. Kč

Pozn.

31. 12. 2014

1.1.2014

upraveno

upraveno

AKTIVA
OBĚŽNÁ AKTIVA
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

4

3 408

7 384

8 294

Obchodní a jiné pohledávky

5

5 397

4 822

5 306

Krátkodobé bankovní financování

6

58

0

0

8

64

91

7

691

572

537

404

273

155

Ostatní finanční aktiva
Zásoby
Náklady příštích období a ostatní oběžná aktiva
Zaplacená záloha na daň z příjmů
Oběžná aktiva celkem

339

290

38

10 305

13 405

14 421

DLOUHODOBÁ AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek

8

8 867

7 661

5 109

Goodwill

9

1 275

131

131

Dlouhodobý hmotný majetek

10

15 513

13 205

13 005

Finanční investice

11

2 133

0

0

19

9

27

0

0

7

Dlouhodobá aktiva celkem

27 807

21 006

18 279

AKTIVA CELKEM

38 112

34 411

32 700

Ostatní dlouhodobá aktiva
Ostatní finanční aktiva

ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Obchodní a jiné závazky
Krátkodobé bankovní financování
Ostatní finanční závazky

12

4 267

3 737

4 203

6

0

2 565

760

13

184

132

68

Rezervy

14

64

17

23

Výnosy příštích období

15

639

638

881

5 154

7 089

5 935

Krátkodobé závazky celkem
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Ostatní finanční závazky

13

1 001

851

775

Rezervy

14

897

736

654

Výnosy příštích období

15

3

3

4

Odložený daňový závazek

16

217

85

92

Dlouhodobé závazky celkem

2 118

1 675

1 525

ZÁVAZKY CELKEM

7 272

8 764

7 460

VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál

18

520

520

520

Emisní ážio

18

397

3 288

5 344

1

1

0

18

104

104

104

Nerozdělený zisk

29 818

21 734

19 272

Vlastní kapitál celkem

30 840

25 647

25 240

PASIVA CELKEM

38 112

34 411

32 700

Kapitálové rezervy
Zákonný rezervní fond

Příloha na stranách 54 až 87 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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VÝKAZ ÚPLNÉHO VÝSLEDKU
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2015
mil. Kč

Poznámka

2015

2014

Tržby

20

26 841

24 072

Ostatní provozní výnosy

21

1 055

774

Nakoupené zboží, materiál a telekomunikační služby

22

-9 267

-7 373

Osobní náklady

23

-3 194

-2 884

Odpisy

24

-4 701

-3 448

Ostatní provozní náklady

25

-4 763

-4 563

Provozní výsledek

5 971

6 578

Finanční výnosy

26

133

210

Finanční náklady

26

-199

-198

5 905

6 590

27

-1 198

-1 265

4 707

5 325

Zisk před zdaněním
Daň z příjmů
Čistý zisk běžného období
Ostatní úplný výsledek
Úplný výsledek za období

0

0

4 707

5 325

Příloha na stranách 54 až 87 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2015
mil. Kč

Pozn.

Základní
kapitál

Emisní ážio

Zákonný
rezervní fond

Ostatní
kapitálové
fondy

Nerozdělený
zisk

Celkem

520

5 344

104

0

19 272

25 240

Zůstatek k 1. 1. 2014
Úplný výsledek

0

0

0

0

5 325

5 325

Čistý zisk za období

0

0

0

0

5 325

5 325

Transakce s akcionáři

0

-2 056

0

0

-2 863

-4 919

Vyplacená dividenda

0

0

0

0

-4 919

-4 919

Vliv akvizice společnosti pod
společnou kontrolou*

28

0

-2 056

0

0

2 056

0

Tvorba ostatních
kapitálových fondů

0

0

0

1

0

1

520

3 288

104

1

21 734

25 647

Úplný výsledek

0

0

0

0

4 707

4 707

Čistý zisk za období

0

0

0

0

4 707

4 707

Transakce s akcionáři

0

-2 891

0

0

3 377

486

Vliv akvizice společnosti pod
společnou kontrolou*

0

-2 891

0

0

3 377

486

520

397

104

1

29 818

30 840

Zůstatek k 31. 12. 2014

Zůstatek k 31. 12. 2015

* Pohyb představuje vliv fúze se společností GTS Czech s.r.o. k 31. prosinci 2015 (více informací je k dispozici v zahajovací rozvaze vydané dne 18. června 2015) a T-Systems Czech Republic a.s.
k 31. prosinci 2014.
Příloha na stranách 54 až 87 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2015
mil. Kč

Pozn.

2015

2014 upravený

5 905

6 590

Peněžní toky z provozní činnosti

Zisk před zdaněním
Úpravy o nepeněžní operace:
Odpisy

24

4 701

3 448

Úrokové náklady netto

26

88

60

-227

-14

Zisk z prodeje dlouhodobého majetku
Ostatní nepeněžní náklady (+) / výnosy (-) netto

116

-71

10 583

10 013

17

225

Změna stavu zásob

52

-35

Změna stavu rezerv

-35

4

Změna stavu obchodních a jiných závazků

115

134

10 732

10 341

-1 023

-1 529

-94

-63

Peněžní toky z provozní činnosti před změnami pracovního kapitálu
Změna stavu obchodních a jiných pohledávek

Peněžní toky z provozní činnosti
Zaplacená daň z příjmů
Úroky vyplacené
Úroky přijaté

5

3

9 620

8 752

8, 10

-2 829

-5 135

28, 11

-4 963

0

-711

0

0

7

Čisté peněžní toky z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti
Pořízení dlouhodobého majetku
Pořízení dceřiné společnosti *
Vklad do základního kapitálu dceřiné společnosti
Pořízení dlouhodobých finančních aktiv
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

63

45

Příjmy z prodeje cenných papírů

59

422

0

20

-8 381

-4 641

Poskytnutý finanční leasing
Čisté peněžní toky z investiční činnosti
Peněžní toky z finanční činnosti
Příjem krátkodobého financování

2,6

7 643

6 063

Splacení krátkodobého financování

2,6

-11 234

-6 039

Splacení krátkodobé půjčky

28

-1 331

0

Vyplacené dividendy

28

0

-4 919

Splacení závazků z finančních leasingů

10

-293

-126

Čisté peněžní toky z finanční činnosti

-5 215

-5 021

Čisté snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

-3 976

-910

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na začátku roku

4

7 384

8 294

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci roku

4

3 408

7 384

* Protihodnota zaplacená za nákup společnosti byla ponížena o přijaté peníze a peněžní ekvivalenty.
Příloha na stranách 54 až 87 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2015

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
INFORMACE O SPOLEČNOSTI
T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Společnost”) je česká právnická osoba, akciová společnost se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, Česká republika,
která vznikla dne 15. února 1996, identifikační číslo 64949681. Hlavním předmětem její činnosti je provoz veřejné mobilní komunikační sítě, veřejné
pevné komunikační sítě a poskytování mobilní komunikační služby, pevné komunikační služby a šíření televizního signálu v rozsahu a podle podmínek
uvedených na základě osvědčení Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „ČTÚ“) č. 310/7 ze dne 2. října 2015 opravňující k podnikání v elektronických
komunikacích, resp. k výkonu komunikačních činností spočívajících v zajišťování veřejných mobilních sítí, zajišťování veřejných pevných sítí a k poskytování
služeb elektronických komunikací.
Dne 1. ledna 2015 nabyla Společnost od společnosti pod společnou kontrolou společnost GTS Czech s.r.o. (níže “GTS Czech” nebo “Nabytá společnost”)
a v ten samý den proběhla fúze této GTS Czech se Společností. Společnost sestavila zahajovací výkaz finanční pozice a přílohu včetně popisu podstatných
účetních pravidel a dalších vysvětlujících informací k 1. lednu 2015, ke kterému byl dne 18. června 2015 vydán výrok auditora bez výhrad.

POPIS NABYTÉ SPOLEČNOSTI
Nabytá společnost GTS Czech s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 21. listopadu 2008. Registrované sídlo Nabyté společnosti bylo na adrese
Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3.
Hlavním předmětem podnikání Nabyté společnosti bylo poskytování telekomunikačních služeb, zřizování, instalace, údržba a obsluha telekomunikačního
zařízení, zpracování dat, datové služby, správa sítí a odborné poradenství v oblasti telekomunikací.

VLASTNICKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
Dne 7. února 2014 byla podepsána smlouva mezi majoritním akcionářem Společnosti, společností CMobil B.V. a vlastníkem menšinového podílu Společnosti,
společností TMCZ Holdco II (Lux) S.à.r.l. o odkupu menšinového podílu ve společnosti. Po nabytí účinnosti této smlouvy se stala společnost CMobil B.V.
jediným akcionářem Společnosti. Dne 1.března 2015 došlo ke změně názvu/obchodní firmy jediného akcionáře na Deutsche Telekom Europe B.V. Vlastnická
struktura Společnosti byla k 31. prosinci 2015 a 31. prosinci 2014 následující:
Počet akcií
Akcionář

Splacený základní kapitál

tis. ks

mil. Kč

%

Deutsche Telekom Europe B.V. (do 1. března 2015 CMobil B.V.)

520

520

100,00

Celkem

520

520

100,00

Konečnou mateřskou společností Společnosti v průběhu účetních období končících 31. prosince 2015 a 31. prosince 2014 byla Deutsche Telekom AG
(„DTAG“), která ovládá Deutsche Telekom Europe B.V. (dříve CMobil B.V.) prostřednictvím společnosti Deutsche Telekom Europe Holding B.V., která je
kontrolovaná Deutsche Telekom Europe Holding GmbH (dříve T-Mobile Global Holding Nr. 2 GmbH). Společnost Deutsche Telekom Europe B.V. je
konsolidována skupinou Deutsche Telekom AG a její výsledky jsou prezentovány v konsolidované účetní závěrce skupiny na stránkách www.telekom.de/
investor-relations.

LICENCE A OCHRANNÉ ZNÁMKY
Společnost má k 31. prosinci 2015 v držení tyto příděly rádiových kmitočtů:
příděl rádiových kmitočtů pro zajišťování veřejné mobilní sítě v kmitočtových pásmech 900 MHz a 1800 MHz na dobu platnosti 20 let (pozbývá platnosti
v roce 2024),
příděl rádiových kmitočtů pro zajišťování veřejné mobilní sítě elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 2,1 GHz a 28 GHz na dobu platnosti 20 let
(pozbývá platnosti v roce 2024),
příděl rádiových kmitočtů pro zajišťování veřejné mobilní sítě v kmitočtových pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz na dobu platnosti 15 let (pozbývá
platnosti v roce 2029),
příděl rádiových kmitočtů pro zajišťování veřejné komunikační sítě v pásmu 26 GHz, který pozbývá platnosti v roce 2020.
Příděly rádiových kmitočtů jsou dále v textu účetní závěrky zkráceně nazývány licencemi. Licence nespadají do působnosti IFRIC 12, Ujednání o poskytování
licenčních služeb, a Společnost tedy neúčtuje o licencích jako o licenčních službách.
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V rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví ČR je Společnost zapsána jako majitel 161 registrovaných ochranných známek.
Na základě sublicenční smlouvy uzavřené mezi Společností a Deutsche Telekom AG (právní nástupce T-Mobile International AG) je Společnost oprávněna
užívat rovněž příslušné ochranné známky zaregistrované v České republice společností DTAG.

2 SHRNUTÍ VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH POSTUPŮ
ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ
Účetní závěrka byla zpracována v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií („IFRS“) na principu historických
pořizovacích cen, s výjimkou derivátových nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou.
Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny, pokud není uvedeno jinak, v milionech korun českých (mil. Kč).
Účetní postupy použité při sestavování této účetní závěrky jsou uvedeny níže. Tyto postupy jsou konzistentní s účetními postupy použitými při sestavování
všech uvedených období pokud není uvedeno jinak.

SROVNATELNÉ ÚDAJE
Srovnatelné údaje jsou vykázány ve finančních výkazech T-Mobile Czech Republic, a.s., sestavených v souladu s IFRS. Tyto finanční výkazy jsou považovány
za relevantní k posouzení změny finanční pozice Společnosti v průběhu účetního období končícího 31. prosince 2015.
Vlastnický podíl ve společnosti GTS Czech s.r.o. byl převeden na Společnost společností, která je pod společnou kontrolou. Tato transakce je podnikovou
kombinaci společností pod společnou kontrolou.
Standard IFRS 3 obsahuje pravidla účtování podnikových kombinací. Transakce mezi podniky (společnostmi) pod společnou kontrolou jsou však vyňaty
z působnosti tohoto standardu. Společnost aplikuje na tyto transakce metodu převzetí ocenění po předchůdci (jinak též metoda spojení podílů). Při použití
této metody přebírá nabyvatel ocenění aktiv a závazků pořízené společnosti v hodnotách vykázaných v konsolidované účetní závěrce nejvyšší mateřské
společnosti, tj. z konsolidované účetní závěrky Deutsche Telekom AG („DTAG“).
Na skupinu DTAG přešlo vlastnictví GTS Czech s.r.o. transakcí z 30. května 2014, kdy DTAG získala kontrolu nad skupinou GTS (včetně GTS Czech) od skupiny
soukromých investorů. Protože nešlo o podnikovou kombinaci pod společnou kontrolou, aplikovala DTAG v souladu s IFRS 3 na tuto transakci metodu
koupě. Aktiva a závazky skupiny GTS byly k datu akvizice oceněny reálnou hodnotou a přebytek kupní ceny nad součtem čistých aktiv oceněných reálnými
hodnotami byl vykázán jako goodwill.
Společnost nesestavila za rok 2014 konsolidovanou účetní závěrku dle IFRS. Nicméně tato účetní závěrka vychází z metod, které by byly použity při sestavení
konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. prosince 2014. Do konsolidované účetní závěrky by aktiva a závazky GTS Czech byly převzaty v ocenění použitém
pro konsolidovanou účetní závěrku DTAG.
Fúze sloučením s GTS Czech měla vliv na strukturu vlastního kapitálu Společnosti. Efekt je vykázán ve výkazu o změnách vlastního kapitálu a popsán
v Poznámce 18.

ZMĚNA KLASIFIKACE
Společnost se rozhodla vykazovat transakce obsahující finanční ujednání na samostatném řádku finančních výkazů. Cílem změny klasifikace je poskytnutí
relevantnější informace o dopadu faktoringových a reverzně faktoringových transakcí na finanční pozici a peněžní toky Společnosti. Výsledkem je
od 1. ledna 2015 změna vykazování, kde všechna faktoringová a reverzně faktoringová ujednání jsou vykazována na novém řádku finančních výkazů
„krátkodobé bankovní financování“ a související peněžní toky jsou vykázány pod peněžními toky z finanční činnosti. Srovnatelné údaje byly upraveny tak, aby
zobrazovaly vývoj faktoringových ujednání v čase ve výkazu finanční pozice a výkazu peněžních toků. Změna vykázání nemá žádný vliv na úplný výsledek
hospodaření za roky 2014 a 2013. Vliv změny za každé srovnatelné období zobrazuje tabulka níže.
Dále se Společnost rozhodla s efektem od 1. ledna 2015 vykázat rezervu na nevybranou dovolenou a bonusy na řádku finančních výkazů obchodní a jiné
závazky, namísto řádku krátkodobé rezervy. Tato změna má za cíl lepší vykazovací schopnost finančních výkazů. Srovnatelné údaje byly upraveny ve výkazu
finanční pozice. Tato změna nemá žádný vliv na úplný výsledek hospodaření a peněžní toky za roky 2014 a 2013.
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Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 a 1. prosinci 2014:
Zůstatek před
změnou klasifikace
31.12.2014

Změna klasifikace I

Změna klasifikace II

5 834

-2 565

468

3 737

0

2 565

0

2 565

Ostatní finanční závazky

132

0

0

132

Rezervy

485

0

-468

17

mil. Kč

Zůstatek po změně
klasifikace
31.12.2014

ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Obchodní a jiné závazky
Krátkodobé bankovní financování

Výnosy příštích období

638

0

0

638

7 089

0

0

7 089

34 411

0

0

34 411

Zůstatek před
změnou klasifikace
1.1.2014

Změna klasifikace I

Změna klasifikace II

Zůstatek po změně
klasifikace
1.1.2014

4 464

-760

499

4 203

0

760

0

760

68

0

0

68

522

0

-499

23

Krátkodobé závazky celkem
ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM

mil. Kč
ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Obchodní a jiné závazky
Krátkodobé bankovní financování
Ostatní finanční závazky
Rezervy
Výnosy příštích období
Krátkodobé závazky celkem
ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM

881

0

0

881

5 935

0

0

5 935

32 700

0

0

32 700

Výkaz peněžních toků za rok končící 31. prosince 2014:

Mil. Kč

Zůstatek
před změnou
klasifikace
2014

Změna
klasifikace Ia

Změna
klasifikace Ib

Zůstatek
po změně
klasifikace
2014

Změna
klasifikace II

Čisté peněžní toky z provozní činnosti
Změna stavu obchodních a jiných pohledávek
Změna stavu rezerv
Změna stavu obchodních a jiných závazků

75

150

0

0

225

-27

0

0

31

4

339

-934

760

-31

134

Čisté peněžní toky z finanční činnosti
Příjem krátkodobého financování

0

6 063

0

0

6 063

Splacení krátkodobých finančních závazků

0

-5 279

-760

0

-6 039

Komentáře k zůstatkům a pohybům faktoringových a reverzně faktoringových ujednání jsou uvedeny v poznámkách 2i a 6.
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POUŽITÍ NOVÝCH/REVIDOVANÝCH STANDARDŮ A NOVÝCH STANDARDŮ (VČETNĚ NOVEL EXISTUJÍCÍCH STANDARDŮ) DOSUD
NEAPLIKOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ
V roce 2015 Společnost aplikovala následující standardy a novely standardů.
a) Aplikováno v průběhu roku:
Zdokonalení mezinárodních účetních standardů 2013 (vydáno v prosinci 2013, účinné ve znění schváleném EU pro účetní období začínající dne
1. ledna 2015 nebo později). Novely zahrnují změny, které ovlivňují 4 standardy:
– IFRS 1, První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
– IFRS 3, Podnikové kombinace
– IFRS 13, Ocenění reálnou hodnotou
– IAS 40, Investice do nemovitostí
IFRIC 21 – Odvody (vydáno v květnu 2013, účinné ve znění schváleném EU pro účetní období začínající dne 1. ledna 2015 nebo později). Interpretace
vyjasňuje účtování odvodu, který není daní z příjmů právnických osob. Interpretace definuje rozhodnou skutečnost, která vede ke vzniku závazku.
Aplikované standardy a novely standardů nemají významný dopad na účetní závěrku Společnosti.
b) Nově vydané standardy, novely standardů a jejich interpretace, které nejsou dosud účinné a nebyly Společností předčasně aplikovány:
Novela standardu IAS 19, Plán požitků: Zaměstnanecké příspěvky (vydaná v prosinci 2013, účinná ve znění přijatém EU pro účetní období začínající
1. února 2015 nebo později). Tato novela není pro Společnost relevantní.
Zdokonalení Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2012 (vydané v prosinci 2013, účinné ve znění schváleném EU pro období začínající
1. února 2015 nebo později). Novely zahrnují změny z výročního projektu zlepšení IFRS 2010-12, které mají vliv na 7 standardů:
– IFRS 2, Úhrady vázané na akcie
– IFRS 3, Podnikové kombinace
– IFRS 8, Provozní segmenty
– IFRS 13, Ocenění reálnou hodnotou
– IAS 16, Pozemky, budovy a zařízení
– IAS 38, Nehmotná aktiva: Metoda přecenění
– Následné novely standardu IFRS 9, Finanční nástroje a IAS 37, Rezervy, podmíněné závazky a podmíněné aktiva
– IAS 39, Finanční nástroje – účtování a oceňování
Zdokonalení Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2014 (vydáno v září 2014, účinné ve znění schváleném EU pro účetní období začínající
1. ledna 2016 nebo později). Tato sada novel má vliv na 4 standardy:
– IFRS 5, Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončené činnosti, ohledně metod likvidací
– IFRS 7, Finanční nástroje: Zveřejnění informací (s následnou novelou IFRS 1) ohledně smluv o poskytování služeb
– IAS 19, Zaměstnanecké požitky týkající se diskontních sazeb
– IAS 34, Mezitímní účetní výkaznictví
Novela standardu IAS 16, Pozemky, budovy a zařízení a IAS 38, Dlouhodobý nehmotný majetek, týkající se odpisů a amortizace. (vydaná v květnu 2014,
účinná ve znění schváleném EU pro účetní období začínající dne 1. ledna 2016, nebo později). Novela vyjasňuje, že výnosové metody kalkulace odpisů
nejsou vhodné. Novela nebude mít významný vliv na účetní závěrku Společnosti.
Novela standardu IAS 16, Pozemky, budovy a zařízení a IAS 41, Zemědělství, týkající se změny účetního výkaznictví pro zemědělské plodiny (vydaná
v červnu 2014, účinná ve znění schváleném EU pro účetní období začínající dne 1. ledna 2016 nebo později). Novela není relevantní pro účetní závěrku
Společnosti.
Novely standardu IAS 27, Individuální účetní závěrka, týkající se ekvivalenční metody, (vydané v srpnu 2014, účinné ve znění schváleném EU pro účetní
období začínající dne 1. ledna 2016 nebo později). Tyto novely umožňují subjektům použít ekvivalenční metodu v jejich individuálních účetních závěrkách
pro účely účtování investic v dceřiných a přidružených společnostech a společném podniku. Management Společnosti nepředpokládá, že novela bude
mít významný vliv na účetní závěrku Společnosti.
Novela standardu IFRS 11, Společná ujednání o nabytí účasti ve společném podnikání (vydaná v květnu 2014, účinná ve znění schváleném EU pro
účetní období začínající dne 1. ledna 2016 nebo později). Tato novela objasňuje pokyny jak účtovat o nabytí účasti ve společném podnikání a správnost
takového účtování. Management Společnosti nepředpokládá, že novela bude mít významný vliv na účetní závěrku Společnosti.
Podněty ke zveřejnění novely IAS 1 (vydané v prosinci 2014, účinné ve znění schváleném EU pro účetní období začínající dne 1. ledna 2016 nebo později).
Standard byl pozměněn pro objasnění konceptu významnosti a vysvětluje, že účetní jednotka nemusí zveřejňovat určité informace, které jsou požadovány
dle IFRS za předpokladu, že tyto informace nejsou významné, a to i v případě, že IFRS stanovuje seznam specifických požadavků pro zveřejnění, resp.
minimální požadované náležitosti pro zveřejnění. Standard rovněž poskytuje nové doporučení pro mezisoučty ve finančních výkazech. Management
Společnosti nepředpokládá, že novela bude mít významný vliv na účetní závěrku Společnosti.
Investiční společnosti: Použití výjimek z konsolidace, dodatek k IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28 (vydáno v prosinci 2014, účinné pro účetní období začínající
dne 1. ledna 2016 nebo později, dosud neschváleno EU). Novela není relevantní pro účetní závěrku Společnosti.
IFRS 14, Časové rozlišení zohledňující regulaci (vydaný v lednu 2014, účinný pro účetní období začínající dne 1. ledna 2016 nebo později, dosud
neschváleno EU). Nový standard poskytuje informace o výjimkách pro „prvouživatele“ IFRS. Standard není pro Společnost relevantní.
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IFRS 9, Finanční nástroje – klasifikace a oceňování (vydaný v červenci 2014, účinný pro účetní období začínající dne 1. ledna 2018 nebo později, dosud
neschváleno EU). Standard se zaměřuje na klasifikaci, oceňování, snížení hodnoty a zajišťovací účetnictví a nahrazuje pokyny z IAS 39, které se vztahují
ke klasifikaci a oceňování finančních aktiv. Standard IFRS 9 zachovává, ale zjednodušuje smíšený model oceňování a stanovuje tři základní kategorie
oceňování finančních aktiv: zůstatkovou cenou, reálnou hodnotou přes ostatní položky úplného výsledku hospodaření a reálnou hodnotou proti výkazu zisku
a ztráty. Klasifikace závisí na obchodním modelu a na charakteristikách smluvních peněžních toků, plynoucích z finančního aktiva. Investice do kapitálových
nástrojů musí být oceněna v reálné hodnotě proti výkazu zisku a ztráty s neodvolatelnou volbou již od počátku, aby odrážela změny reálné hodnoty v ostatním
výsledku hospodaření. IFRS 9 zavádí nový model pro vykázání ztrát ze snížení hodnoty - model očekávaných úvěrových rizik (ECL). Většina požadavků ze
standardu IAS 39 týkajících se klasifikace a oceňování finančních závazků byla převzata do standardu IFRS 9 v nezměněné podobě.
Klíčovou změnou bude požadavek na společnosti, aby vykazovali efekty změn vlastního úvěrového rizika z finančních závazků, vedených v reálné hodnotě
proti výkazu zisku a ztráty v ostatním výsledku hospodaření. Požadavky na zajišťovací účetnictví byly upraveny tak, aby více propojili účetnictví a řízení
rizika. Standard poskytuje společnostem možnost volby mezi účetní politikou aplikující požadavky zajišťovacího účetnictví ze standardu IFRS 9, nebo
pokračování v aplikaci IAS 39 pro všechna zajištění, protože standard IFRS 9 neřeší účtování makro zajištění. Společnost v současnosti vyhodnocuje
dopad na svou účetní závěrku.
Novely standardu IFRS 10, Konsolidovaná účetní závěrka a IAS 28, Investice v přidružených a společných podnicích (vydané v září 2014, účinnost pro EU
zatím nevyhlášena). Tyto novely řeší nesoulad mezi požadavky dle IFRS 10 a IAS 28 zabývající se prodejem nebo vkladem majetku mezi investora a jeho
přidružený nebo společný podnik. Novely nejsou pro Společnost relevantní.
IFRS 15, Výnosy ze smluv se zákazníky (vydaný v květnu 2014, účinný pro účetní období začínající dne 1. ledna 2018 nebo později, dosud neschváleno
EU). Tento nový standard zavádí princip, že výnosy se vykazují podle ceny transakce v čase, kdy jsou zboží nebo služby převedené na zákazníka. Nový
standard také povede ke zvýšení rozsahu informací poskytovaných o výnosech, bude poskytovat vodítko pro transakce, které dříve nebyly komplexně
řešeny (například výnosy ze služeb, nebo změny ve smlouvách) a řeší transakce, při nichž prodejce poskytuje více než jedno plnění. Přijetí nového
standardu bude mít za následek významné změny v účetní závěrce Společnosti, a to především pokud jde o načasování uznání výnosů, a dále ve vztahu
ke kapitalizaci nákladů na získávání smluv se zákazníky. Načasování uznání výnosů a klasifikace výnosů, ať už jako výnosy za poskytování služeb nebo
z prodeje zboží, bude ovlivněno v důsledku uplatnění nových principů pro rozdělení smluvní ceny. Naše aktivity, související procesy a systémy jsou
složité a současný odhad je, že Společnost bude potřebovat několik měsíců na zavedení nových účetních pravidel, odhadů, úsudků a procesů v souladu
s novým standardem. Důsledkem toho není možné přesně odhadnout vliv nového standardu.
IFRS 16, Leasingy (vydán v lednu 2016, účinný pro účetní období začínající dne 1. ledna 2019 nebo později, dosud neschváleno EU). Nový standard
nahrazuje požadavky standardu IAS 17, Leasingy. Všechny leasingy vedou u nájemce k získání práva užívat aktivum na začátku leasingu, a pokud
jsou leasingové platby placeny v průběhu času, také k zajištění financování tohoto aktiva. IFRS 16 tudíž eliminuje u nájemce klasifikaci leasingu
na operativní a finanční tak, jak je vyžadováno standardem IAS 17 a místo toho zavádí jeden účetní model. Nájemce vykáže: (a) aktivum a závazek pro
všechny leasingy s dobou trvání delší než 12 měsíců, pokud se nejedná o aktivum s nízkou hodnotou; a za (b) vykáže odpisy aktiva z leasingu odděleně
od úroku z leasingového závazku ve výkazu zisku a ztráty. IFRS 16 podstatně posouvá požadavky na účtování leasingu na straně pronajímatele, uvedené
ve standardu IAS 17. Pronajímatel pokračuje v klasifikaci svých leasingů na operativní nebo finanční a účtuje o těchto dvou typech rozdílně. Aplikace
nového standardu významně ovlivní účetní závěrku Společnosti, zejména v oblasti vykazování operativního leasingu ve výkazu finanční pozice. Aktivity,
související procesy a systémy Společnosti jsou složité a současný odhad je, že Společnost bude potřebovat několik měsíců na zavedení nových účetních
pravidel, odhadů, úsudků a procesů v souladu s novým standardem. Důsledkem toho není možné přesně odhadnout vliv nového standardu.
a) Použití odhadů
Při sestavování účetní závěrky Společnost používá odhady a předpoklady o výši účetní hodnoty aktiv a závazků která není okamžitě zřejmá z jiných zdrojů.
Odhady a příslušné předpoklady se realizují na základě zkušeností z minulých období a jiných faktorů včetně očekávaných budoucích událostí které se
v daném případě považují za relevantní. Skutečné výsledky se od těchto odhadů mohou lišit.
Odhady a předpoklady u kterých je riziko významné změny zůstatkových hodnot aktiv a závazků v následných účetních obdobích jsou v této účetní závěrce
popsány. Odhady a příslušné předpoklady se pravidelně prověřují. Opravy účetních odhadů se vykazují v období, ve kterém byl daný odhad opraven (pokud
má oprava vliv pouze na příslušné období) a v budoucích obdobích (pokud má oprava vliv na běžné i budoucí období).
Mezi odhady patří zejména:
odhad zpětně získatelné částky penězotvorné jednotky ke které je přiřazen goodwill pro účely testování snížení hodnoty (viz Poznámka 9),
opravná položka k pochybným pohledávkám (viz Poznámka 5)
b) Podnikové kombinace
Akvizice dceřiných společností je účtována metodou koupě. Protihodnota zaplacená za pořízení dceřiné společnosti je rovna reálné hodnotě převáděných
aktiv a vzniklých závazků. Uhrazená protihodnota zahrnuje reálnou hodnotu jakýchkoli aktiv a závazků, které vyplývají z dohody o podmíněném plnění.
Pořízená identifikovatelná aktiva, závazky a podmíněné závazky převzaté v rámci podnikové kombinace jsou prvotně rozeznány v reálné hodnotě k datu
pořízení. Náklady spojené s akvizicí jsou vykázány jako náklady v okamžiku jejich vynaložení.
Jestliže je ke konci účetního období, kdy se kombinace realizovala, prvotní zaúčtování podnikové kombinace prozatímní, Společnost vykáže položky, jejichž
zaúčtování není konečné, v prozatímních hodnotách. Během rozhodného období jsou tyto prozatímní částky upraveny nebo jsou vykázána dodatečná aktiva
a závazky tak, aby upravené hodnoty odrážely nové informace, jež Společnost obdržela o skutečnostech a okolnostech, které existovaly k datu akvizice
a které, pokud by byly známy, by ovlivnily hodnoty vykázané k datu akvizice.
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Rozhodné období je období od data akvizice do data, kdy Společnost obdrží kompletní informace o skutečnostech a okolnostech, které existovaly k datu
akvizice, nejdéle však jeden rok od data akvizice.
Podnikové kombinace pod společnou kontrolou jsou účtovány na základě metody převzetí účetních hodnot předchůdce (podobné spojení podílů). Podle této
metody Společnost převezme ocenění dceřiných aktiv a závazků z konsolidované účetní závěrky konečné mateřské společnosti, tj. z konsolidované účetní
závěrky DTAG.
c) Dceřiné společnosti
Dceřiné společnosti jsou všechny společnosti, nad kterými má Společnost kontrolu. Společnost kontroluje druhou společnost, pokud je vystavena, nebo má
právo na variabilní výnosy na základě její angažovanosti v jednotce, do které investovala, a má schopnost ovlivnit tyto výnosy prostřednictvím své pravomoci
řídit aktivity této jednotky. Finanční investice v dceřiných společnostech jsou vykázány v historických cenách.
d) Goodwill
Goodwill, který vzniká při akvizici podniku, představuje přebytek
předané protihodnoty
hodnoty nekontrolního podílu na koupeném podniku a
reálné hodnoty původního podílu na vlastním kapitálu koupeného podniku k datu akvizice nad čistou reálnou hodnotou identifikovatelných aktiv
a závazků koupeného podniku k datu akvizice. V případě, že jsou tyto hodnoty nižší než čistá reálná hodnota identifikovatelných aktiv a závazků koupeného
podniku, rozdíl je rozeznán přímo do zisku nebo ztráty jako výhodná koupě.
Goodwill vzniklý při akvizici podniku je zahrnut v nehmotných aktivech. Goodwill není odepisován, ale je jednou ročně, případně častěji, existuje-li náznak
možného snížení hodnoty, testován na snížení hodnoty. Goodwill je oceněn pořizovacím nákladem sníženým o kumulované ztráty ze snížení hodnoty. Zisky
a ztráty z prodeje podniku zahrnují účetní hodnotu goodwill, který se vztahuje k prodanému podniku.
Pro účely testování snížení hodnoty se goodwill přiřadí penězotvorným jednotkám nebo skupinám penězotvorných jednotek, o nichž se předpokládá, že
budou mít prospěch z podnikové kombinace, ve které goodwill vznikl. Penězotvorné jednotky nebo skupiny penězotvorných jednotek jsou identifikovány
na nejnižší úrovni, na které je goodwill sledován pro interní manažerské účely, tj. provozní segmenty. Společnost je považována za jednu penězotvornou
jednotku.
e) Přepočty cizích měn
Funkční měna a měna používaná pro vykazování je česká koruna. Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány kurzem České
národní banky platným v den transakce. Zůstatky peněžních aktiv pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kursem
zveřejněným Českou národní bankou ke konci vykazovaného období. Všechny kurzové zisky nebo ztráty z přepočtu peněžních aktiv pohledávek a závazků
jsou účtovány do zisku nebo ztráty.
f) Společná ujednání
Společná ujednání mohou mít dle IFRS 11 formu společné činnosti nebo společného podniku. Společnost posoudila smluvní práva a povinnosti plynoucí
z jednotlivých společných ujednání a vyhodnotila povahu společných ujednání jako společnou činnost.
Společnost v souvislosti se svou účastí na společné činnosti vykazuje aktiva a závazky včetně podílů na veškerých společně držených aktivech a vzniklých
závazcích a svůj podíl na výnosech a nákladech vzniklých ze společné činnosti a to vše v souladu s platnými smluvními podmínkami.
Další informace týkající se společných ujednání jsou uvedeny v Poznámce 10.
g) Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
Peněžní prostředky a ekvivalenty peněžních prostředků představují peníze v hotovosti bankovní depozita a jiné vysoce likvidní finanční nástroje směnitelné
za známou částku peněžních prostředků a splatností kratší než 3 měsíce od data pořízení (zejména depozitní směnky a termínové vklady).
h) Zásoby
Nakoupené zásoby jsou oceněny pořizovací cenou nebo čistou realizovatelnou hodnotou a to nižší z obou hodnot. Pořizovací cena nakupovaných zásob
zahrnuje zejména cenu pořízení a ostatní náklady spojené s dodáním zásob na místo uskladnění. Tyto náklady zahrnují zejména clo skladovací poplatky při
dopravě a dopravné za dodání na místo skladování. V případě mobilních telefonů při posuzování čisté realizovatelné hodnoty je také zohledňována současná
hodnota očekávaných peněžních toků vázaných na smlouvu uzavřenou s koncovým zákazníkem.
Společnost vytváří opravné položky k zastaralým pomaluobrátkovým a poškozeným zásobám o které jsou příslušné zůstatky zásob sníženy.
Pro veškeré úbytky nakoupených zásob užívá Společnost metodu váženého průměru.
i) Finanční nástroje
Finanční aktiva
Společnost klasifikuje svá finanční aktiva do následujících kategorií:
půjčky a pohledávky
finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
Klasifikace plyne z účelu pro který byla finanční aktiva pořízena. Vedení Společnosti určuje klasifikaci finančních aktiv při jejich prvotním zaúčtování.
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Půjčky a pohledávky
Půjčky a pohledávky jsou nederivátová finanční aktiva s danými nebo předpokládanými platbami která nejsou kótována na aktivním trhu a která Společnost
nedrží s cílem prodat okamžitě ani v krátkém období. Jsou zahrnuty do krátkodobých aktiv s výjimkou půjček a pohledávek s dobou splatnosti delší než
12 měsíců od rozvahového dne. Ty jsou klasifikovány jako dlouhodobá aktiva. Půjčky a pohledávky jsou zahrnuty ve výkazu finanční pozice v položkách
Obchodní a jiné pohledávky, Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty a Ostatní finanční aktiva.
Obchodní a jiné pohledávky se prvotně vykazují v reálné hodnotě a následně jsou oceňovány v naběhlé hodnotě na základě metody efektivní úrokové sazby
po odečtení kumulované ztráty ze snížení hodnoty (dále „opravné položky“). Hodnota obchodních a jiných pohledávek se snižuje v případě, že existují
objektivní důkazy o tom že Společnost nebude schopna inkasovat veškeré dlužné částky podle původně sjednaných podmínek. Společnost vychází
z následujících indikátorů pro určení, zda došlo k znehodnocení pohledávek: finanční problémy dlužníka, pravděpodobnost, že dlužník bude v úpadku či
reorganizaci nebo je v prodlevě ve splácení. Opravné položky nejsou tvořeny k pohledávkám v rámci skupiny DTAG.
Takto vykázaná opravná položka aproximuje rozdíl mezi účetní hodnotou pohledávky a předpokládanou zpětně získatelnou částkou, která je rovna současné
hodnotě očekávaných peněžních toků diskontovaných původní tržní diskontní sazbou platnou pro obdobné případy pohledávek. Ztráty ze snížení hodnoty
jsou vykázány ve výsledku běžného období. Nedobytné obchodní pohledávky jsou odepsány proti účtu opravné položky.
Společnost odepisuje pohledávky vůči opravným položkám až po uskutečnění všech právních kroků k vymožení, případně po prodeji pohledávek. Následně
obdržené platby za již odepsané pohledávky jsou účtovány do zisku nebo ztráty běžného období.
V červnu 2014 Společnost uzavřela smlouvu o regresním faktoringu s bankou Helaba Landesbank Hessen Thüringen Girozentrale (dále jen „faktoring“).
Společnost vykazuje finanční aktivum, které je předmětem faktoringu, v rozsahu své trvající spoluodpovědnosti, tedy v částce odpovídající maximálnímu
možnému plnění, které by mohlo být po Společnosti bankou vyžadováno. Společnost rovněž vykazuje související závazek, který je oceněn tak, aby čistou
účetní hodnotou převáděného aktiva a souvisejícího závazku byla reálná hodnota práv a povinností, které si Společnost ponechala.
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
Společnost využívá měnové forwardy pro zajištění očekávaných peněžních toků. Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty jsou prvotně
vykázána v reálné hodnotě a následně oceňována reálnou hodnotou. Nerealizované zisky a ztráty z přecenění finančních aktiv na reálnou hodnotu, stejně
jako realizované zisky a ztráty, jsou vykázány v zisku nebo ztrátě běžného období. Informace o účtování finančních derivátů jsou uvedeny v Poznámce 3.
Finanční závazky
Finanční závazky se klasifikují podle charakteru smluvních ujednání. Finanční závazky představují zejména závazky z obchodního styku, závazky
z krátkodobého bankovního financování, závazky z finančního pronájmu, kontokorentní účty, úvěry od mateřské společnosti DTAG a ostatní závazky.
Krátkodobé závazky z obchodního styku a ostatní finanční závazky, kromě závazků v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty jsou prvotně vykázány
v reálné hodnotě a následně oceňovány v zůstatkové hodnotě s použitím metody efektivní úrokové sazby.
Dodavatelské financování
Společnost využívá finanční nástroje a metody pro optimalizaci řízení pracovního kapitálu a likvidity v dodavatelském řetězci, konkrétně reverzní faktoring
obchodních závazků Společnosti. Tyto faktoringové transakce vedou ke změně platebních podmínek dodavatelských faktur a jejich transformaci z obchodních
závazků na závazky vůči bankám. Dotčené obchodní závazky jsou odúčtovány a jsou nahrazeny závazky z krátkodobého bankovního financování (viz.
Poznámka 6).
Přehled finančních aktiv a závazků dle jednotlivých tříd je uveden v Poznámce 19.
j) Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek kromě pozemků je oceněn pořizovací cenou sníženou o kumulované odpisy a o snížení hodnoty. Pořizovací cena zahrnuje
cenu pořízení, dopravné, clo, poplatky za instalaci, výpůjční náklady, odhadované náklady na demontáž a vyřazení aktiva a na uvedení lokalit pro základnové
stanice sítě do původního stavu a ostatní související náklady.
Odpisy jsou vypočteny s použitím lineární metody odpisování a jsou založeny na následujících odhadovaných životnostech majetku:
Kategorie majetku
Budovy, stavby a technická zhodnocení pronajatých budov
Provozní zařízení: Technologická zařízení sítě (GSM, UMTS)
Dopravní prostředky, výpočetní technika a kancelářské vybavení

Doba životnosti (v letech)
10 – 50 let nebo podle doby pronájmu
3–10
3–13

Pozemky, které jsou oceněny pořizovacími náklady nejsou odepisovány.
Zbytková hodnota aktiv a jejich životnost je posuzována a v případě potřeby upravena ke každému konci vykazovaného období.
Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku jsou v okamžiku vynaložení účtovány do zisku nebo ztráty.
V případě, že zůstatková hodnota majetku přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou hodnotu, je zůstatková hodnota snížena tak, aby odpovídala
zpětně získatelné hodnotě tohoto majetku. Zpětně získatelná hodnota je vypočtena jako vyšší z reálné hodnoty snížené o náklady na prodej a hodnoty
z užívání, tj. současné hodnoty budoucích peněžních toků, které se očekávají, že budou získány z majetku nebo penězotvorné jednotky.
Zisk nebo ztráta z likvidace, prodeje nebo vyřazení majetku se stanoví jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní hodnotou majetku a jsou zaúčtovány v zisku
nebo ztrátě běžného období.
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k) Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek představuje zejména následující položky:
i) Licence UMTS
Licence UMTS představuje právo provozovat mobilní komunikační sítě na území České republiky ve standardu UMTS. Licence je vykázána ve výši ceny
pořízení snížené o kumulované odpisy. Licence začala být komerčně užívána v říjnu 2005. Licence je odpisována lineárně po dobu předpokládané životnosti.
Dobou životnosti licence se předpokládá období od okamžiku, kdy je licence komerčně využitelná, do konce její platnosti v roce 2024.
ii) Licence GSM
Licence GSM představuje právo k poskytování komunikačních služeb na území České republiky a k výstavbě a provozování komunikačního zařízení
ve standardu GSM. Licence je vykázána ve výši ceny pořízení snížené o kumulované odpisy. Licence je odpisována lineárně po dobu předpokládané
životnosti. Dobou životnosti licence se předpokládá období od okamžiku, kdy je licence komerčně využitelná, do konce její platnosti v roce 2024.
iii) Licence LTE
Licence LTE představuje právo k poskytování komunikačních služeb na území České republiky a k výstavbě a provozování komunikačního zařízení
ve standardu LTE. Licence je vykázána ve výši ceny pořízení snížené o kumulované odpisy. Licence je odpisována lineárně po dobu předpokládané životnosti.
Dobou životnosti licence se předpokládá období od okamžiku, kdy je licence komerčně využitelná, do konce její platnosti v roce 2029.
iv) Software
Kapitalizované náklady na software zahrnují licenční poplatky za užívání softwaru, náklady na poradenské služby spojené s implementací softwaru a interní
mzdové náklady přímo související s integrací nakoupeného softwaru. Software je odpisován po dobu očekávané využitelnosti, tzn. dva až šest let nebo
po dobu trvání smlouvy. Náklady na poradenské služby, které vznikají po zařazení příslušného softwarového systému do užívání a nesplňují kritéria pro
kapitalizaci, jsou účtovány do nákladů v okamžiku vzniku.
v) Zákaznické báze
Zákaznické báze získané podnikovou kombinací, jsou vykázány v reálné hodnotě k datu akvizice. Zákaznické báze mají konečnou dobu životnosti a jsou
vykázány v pořizovací ceně snížené o kumulované odpisy a ztráty ze snížení hodnoty. Zákaznické báze jsou odpisovány lineárně po dobu předpokládané
životnosti 7 a 17 let.
Doba životnosti zákaznických bází je odhadnuta na základě průměrné doby trvání vztahu se zákazníkem v každé zákaznické bázi, národní a mezinárodní,
která je stabilnější v porovnání s národní bází.
Výdaje na vývoj jsou obecně vykazovány jako náklady v době jejich vzniku. Tyto náklady jsou kapitalizovány pouze pokud je pravděpodobné, že vytvořené
nehmotné aktivum bude úspěšné z hlediska jeho komerční a technologické proveditelnosti, a pokud mohou být tyto náklady spolehlivě vyčísleny. Náklady
na vývoj jsou odpisovány rovnoměrným způsobem po dobu očekávaného komerčního využití, ne však déle než pět let. Společnost neprovádí výzkum.
V případě že účetní hodnota dlouhodobého nehmotného majetku přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou hodnotu, je účetní hodnota snížena tak,
aby odpovídala zpětně získatelné hodnotě tohoto majetku. Zpětně získatelná hodnota je vypočtena jako vyšší z reálné hodnoty snížené o náklady na prodej
a hodnoty z užívání, tj. současné hodnoty budoucích peněžních toků které se očekávají, že budou získány z majetku nebo penězotvorné jednotky.
l) Finanční pronájem
Pronajatý hmotný majetek, u kterého byly na Společnost převedeny všechny podstatné výhody a rizika obvykle spojená s vlastnictvím, je klasifikován jako
finanční pronájem. Majetek pořízený formou finančního pronájmu je aktivován v reálné hodnotě nebo v odhadované čisté současné hodnotě minimálních
leasingových splátek, je-li tato hodnota nižší. Odpovídající krátkodobé a dlouhodobé leasingové splátky očištěné o finanční náklady jsou vykázány jako
ostatní krátkodobé a dlouhodobé finanční závazky. Finanční náklady jsou po dobu trvání finančního pronájmu účtovány do zisku nebo ztráty s využitím
metody efektivní úrokové sazby.
Pronajímaný majetek, u kterého všechny podstatné výhody a rizika spojená s vlastnictvím přešla ze Společnosti na nájemce, je klasifikován jako finanční pronájem.
Odpovídající krátkodobé a dlouhodobé leasingové splátky očištěné o finanční náklady jsou vykázány jako ostatní krátkodobá a dlouhodobá finanční aktiva.
m) Operativní pronájem
O úhradách operativních nájmů je v průběhu doby trvání nájmu účtováno rovnoměrně do zisku nebo ztráty běžného období.
n) Rezervy
Společnost tvoří rezervy v případě, kdy existují současné smluvní nebo mimosmluvní závazky Společnosti v důsledku minulých událostí a je pravděpodobné,
že k vyrovnání těchto závazků bude nezbytné vynaložení prostředků, a lze provést spolehlivý odhad výše těchto závazků.
Hodnota rezerv je stanovena jako diskontovaná současná hodnota očekávaných výdajů nutných k vyrovnání závazku, která vyjadřuje současné tržní ocenění
časové hodnoty peněz a rizik se závazkem spojených. Nárůst rezervy v důsledku plynutí času je vykázán jako finanční náklad.
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Společnost vykázala závazek z titulu povinnosti uvést pronajaté lokality do původního stavu v souladu s podmínkami nájemních smluv. Odhadovaná hodnota
závazku je aktivována do ocenění příslušného dlouhodobého hmotného majetku a je odpisována po dobu životnosti aktiva. Závazek je ke konci vykazovaného
období přepočten na současnou hodnotu a změna stavu závazku vykázána v hodnotě majetku nebo v zisku nebo ztrátě běžného období (finanční náklad).
V případě vypořádání závazku v jiné než účetní hodnotě je k datu vypořádání realizován zisk nebo ztráta, které jsou vykázány v zisku nebo ztrátě běžného období.
o) Výnosy
Výnosy, zahrnující zejména výnosy z poskytování telekomunikačních služeb konečným zákazníkům a jiným subjektům, výnosy z prodeje zboží a výnosy ze
systémových řešení (IT služby). Tyto tržby jsou vykázány bez daně z přidané hodnoty a po odečtení slev. Výnosy jsou vykázány v okamžiku, kdy částka výnosů
může být spolehlivě oceněna, je pravděpodobné, že ekonomické užitky spojené s transakcí poplynou do účetní jednotky a že byla splněna specifická kritéria
pro vykázání jednotlivých kategorií výnosů.
Hlavní část výnosů tvoří výnosy z hlasových služeb, mezi něž patří zejména výnosy za vnitrostátní či zahraniční (roaming) hovorné zákazníků a výnosy za propojení
hovorů zákazníků ostatních operátorů komunikačních sítí do sítě Společnosti. Výnosy z propojení hovorů jsou účtovány na základě platných smluv.
Další významnou část výnosů tvoří měsíční paušály zákazníků, výnosy z nehlasových služeb, mezi něž patří zejména SMS, datové přenosy a MMS výnosy
z prodeje telefonních přístrojů příslušenství a provozování optické sítě.
Výnosy od tarifních zákazníků se účtují na základě skutečného provozu a jsou zaúčtovány v měsíčních zúčtovacích cyklech.
Výnosy z prodeje předplacených karet jsou časově rozlišeny a na základě provozních dat vykázány v okamžiku, kdy zákazník využije předplacený kredit.
Společnost dále časově rozlišuje zřizovací poplatky fakturované na základě smluv o službách. Pro zpřesnění vykazování jsou zřizovací poplatky časově
rozlišovány po předpokládanou dobu trvání souvisejících smluv o službách.
Výnosy z prodeje služeb jsou vykázány k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.
Výnosy z prodeje zboží jsou vykázány v okamžiku prodeje zboží zákazníkovi či nezávislému obchodnímu zástupci.
Tržby ze systémových řešení představují tržby z aplikace informačních technologií a telekomunikačního vybavení k ukládání, získávání, přenosu a manipulaci
s daty a poskytování pokročilých řešení jako systémová integrace, cloudové aplikace, ICT bezpečnost a desktop services management. Smlouvy systémových
řešení/integrace jsou převážně krátkodobé, fakturované na časové bázi a spotřebovaného materiálu. Výnosy jsou vykázány v okamžiku poskytnutí služby.
Úrokové výnosy jsou časově rozlišeny s použitím efektivní úrokové sazby.
p) Nakoupené zboží, materiál a služby
Nakoupené zboží, materiál a služby zahrnují náklady na prodané telefonní přístroje a příslušenství, náklady na pronájem linek, náklady na roaming
a propojovací poplatky za doručení hovorů směrovaných mimo síť Společnosti. Tyto náklady jsou účtovány do období, kdy je zboží a materiál spotřebován
a služby přijaty.
q) Provize poskytnuté obchodním partnerům
Společnost poskytuje obchodním partnerům provize jako odměnu za získání nebo udržení zákazníka či za jiné služby poskytované skrze obchodního
partnera (např. dobíjení kreditu na předplacených kartách, navýšení služeb poskytnutých zákazníkovi). Provize jsou účtovány do nákladů v okamžiku jejich
poskytnutí.
r) Zaměstnanecké požitky
Společnost hradí za zaměstnance pravidelné odvody do státního penzijního systému, který je spravován na bázi definovaných příspěvků. Po zaplacení
příspěvku v zákonem definované výši nemá Společnost žádné další závazky spojené se státním penzijním systémem. Zároveň Společnost poskytuje svým
zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění, který platí samostatnému subjektu v rámci tzv. sdruženého plánu definovaných příspěvků. Tyto příspěvky
se účtují do zisku nebo ztráty průběžně během zaměstnaneckého vztahu.
Společnost vstoupila do několika bonusových programů vázaných i nevázaných na akcie, vypořádaných peněžně i nepeněžně spravovaných DTAG.
Společnost vykazuje náklady na služby poskytnuté výkonným vedením v transakcích vázaných i nevázaných na akcie v okamžiku, kdy jsou služby poskytnuty.
Pokud jsou služby poskytnuty a jedná se o peněžní transakci, Společnost vykáže náklad proti rezervě, která je přeceněna ke každému rozvahovému dni.
V případě nepeněžní transakce, Společnost vykáže náklad proti kapitálovému fondu, který je přeceněn ke každému rozvahovému dni.
s) Daň z příjmů
Daň z příjmů se skládá ze splatné daně a změny v odložené dani, kromě případů, kdy se změna v odložené dani vztahuje k položkám zvyšujícím nebo
snižujícím vlastní kapitál. V těchto případech je odložená daň účtována oproti vlastnímu kapitálu.
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku ve výkazu finanční pozice a jejich daňovou hodnotou
s použitím očekávané zákonné sazby daně z příjmů platné pro rok, v němž bude uplatněna.
Pokud ovšem odložená daň z příjmů vyplývá z výchozího zachycení aktiva nebo závazku z transakcí jiných než je podniková kombinace, které v době vzniku
nemají dopad ani na účetní, ani na daňový zisk nebo ztrátu, tak se o ní neúčtuje.
Odložená daň z příjmů, účtovaná do zisku nebo ztráty běžného období, je stanovena jako změna čisté odložené daňové pohledávky nebo čistého odloženého
daňového závazku během roku, s výjimkou odložené daně z přechodných rozdílů na položkách vykazovaných přímo do vlastního kapitálu. Přechodné rozdíly
vznikají především z rozdílů účetních a daňových odpisů dlouhodobého majetku, ze změny stavu daňově neuznatelných opravných položek a nedaňových
rezerv a z přecenění ostatních aktiv a závazků. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit
v následujících účetních obdobích.
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t) Kapitál
Cílem Společnosti při řízení kapitálu je zajištění schopnosti Společnosti pokračovat ve své činnosti tak aby byla schopna zabezpečit návratnost akcionářům
a užitek ostatním zainteresovaným osobám a zároveň aby plnila veškeré relevantní právní požadavky. Tímto cílem se řídí i dividendová politika Společnosti.
Vlastní kapitál představuje základní kapitál, emisní ážio, zákonný rezervní fond a nerozdělený zisk a je považován Společností jako zdroj financování aktivit Společnosti.
Společnost tvoří ostatní kapitálový fond v souvislost s dlouhodobým motivačním bonusovým programem výkonného vedení vázaným na odměnu v akciích.

3 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK
PRINCIPY ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK
Z činnosti Společnosti vyplývá řada finančních rizik, zejména riziko z pohybu měnových kurzů, úrokových sazeb a tržních cen ovlivňujících její aktiva, závazky
a plánované transakce. Celková strategie řízení rizik Společnosti se soustředí na nepředvídatelnost finančních trhů a snaží se minimalizovat potenciální
negativní dopady na finanční výsledky Společnosti prostřednictvím běžných provozních a finančních aktivit. Za tímto účelem jsou na základě vyhodnocení
rizika použity vybrané derivátové a nederivátové zajišťovací nástroje. Deriváty jsou užívány výhradně jako zajišťovací nástroj a ne jako nástroj k obchodování
a spekulacím. Za účelem řízení úvěrového rizika jsou zajišťovací transakce obecně uzavírány s institucemi které splňují požadavky zajišťovací strategie
Společnosti na požadované ratingové hodnocení.
Řízení finančních rizik provádí oddělení treasury Společnosti podle postupů a směrnic stanovených představenstvem Společnosti s výjimkou úvěrového
rizika vyplývajícího z obchodního styku, které řídí oddělení řízení kreditních rizik.

TRŽNÍ RIZIKA
a) Měnové riziko
Společnost operuje na mezinárodních trzích a je vystavena měnovému riziku zejména ve vztahu k EUR. Měnové riziko vzniká z budoucích obchodních
transakcí, aktiv a závazků denominovaných v cizích měnách.
Společnost pro zajištění měnového rizika spojeného s cizoměnovými dodavatelsko-odběratelskými vztahy používá finanční nástroje, zejména měnové
forwardové smlouvy. Na základě zajišťovací strategie Společnost zajišťuje 100 % jistých budoucích cizoměnových výdajů a 50 – 90 % ostatních očekávaných
cizoměnových výdajů.
Analýza citlivosti
Společnost provádí analýzu citlivosti na následujících položkách výkazu finanční pozice denominovaných v EUR:
peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
obchodní a jiné pohledávky
ostatní finanční aktiva
obchodní a jiné závazky
krátkodobé bankovní financování
ostatní finanční závazky.
Efekt pohybu ostatních měnových kurzů (SDR, USD, CHF, GBP, AUD) nemá významný dopad na účetní závěrku Společnosti.
Pokud by k 31. prosinci 2015 Kč oslabila o 10 % vůči EUR, zatímco všechny ostatní proměnné by zůstávaly neměnné, zisk po zdanění by byl o 59 mil. Kč
vyšší. Naopak, pokud by k 31. prosinci 2015 Kč posílila o 10 % vůči EUR, zatímco všechny ostatní proměnné by zůstávaly neměnné, zisk po zdanění by byl
o 59 mil. Kč nižší.
Pokud by k 31. prosinci 2014 Kč oslabila o 10 % vůči EUR, zatímco všechny ostatní proměnné by zůstávaly neměnné, zisk po zdanění by byl o 133 mil. Kč
nižší. Naopak, pokud by k 31. prosinci 2015 Kč posílila o 10 % vůči EUR, zatímco všechny ostatní proměnné by zůstávaly neměnné, zisk po zdanění by byl
o 133 mil. Kč vyšší.
b) Úrokové riziko
Společnost investuje do finančních aktiv s krátkodobou splatností a fixní úrokovou sazbou. Takovéto nástroje nejsou vystaveny riziku fluktuace úrokových
měr, a proto Společnost toto riziko aktivně neřídí. Za předpokladu, že by po splatnosti těchto nástrojů Společnost reinvestovala prostředky do rovnocenných
finančních nástrojů, byla by vystavena následujícím možným vlivům:
Pohyb úrokové sazby o 100 bazických bodů*

Dopad na zisk po zdanění v mil. Kč
31.12.2015

31.12.2014

Pokles

-1

-1

Nárůst

22

37

* Za předpokladu neměnných ostatních proměnných
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ÚVĚROVÉ RIZIKO
Výběr protistran pro transakce s finančními prostředky je omezen na vysoce bonitní instituce a je regulován podle postupů a směrnic stanovených v investiční
strategii schválené valnou hromadou Společnosti. Společnost provádí pouze finanční transakce, jejichž původce nebo zajistitel má hodnocení úvěrové
způsobilosti dané nezávislými globálními ratingovými agenturami bezpečně na investičním stupni (tzn. alespoň na stupni BBB+ / Baa1) a zároveň je možné
indikátory úvěrové kvality kontinuálně monitorovat prostřednictvím finančního trhu.
Úvěrové riziko spojené s protistranami obchodních transakcí řídí Společnost za použití různých nástrojů, jako jsou pojištění, bankovní záruky, kreditní limity,
diferencovaný vymáhací proces apod. Maximální expozice úvěrového rizika ke konci účetního období je vyjádřena účetní hodnotou finančních aktiv ve výkazu
finanční pozice.
V případě hotovosti, peněžních ekvivalentů a krátkodobého bankovního financování je koncentrace úvěrového rizika limitována tím, že Společnost ukládá
hotovost u významných úvěrových institucí. Úvěrové riziko u obchodních a ostatních pohledávek a ostatních finančních aktiv je limitováno díky nástrojům
řízení rizika, procesu vymáhání pohledávek a dále pak politikami a direktivami z investiční strategie schválené valnou hromadou Společnosti.
Obchodní a jiné pohledávky
Společnost považuje úvěrové riziko za nejvyšší u pohledávek za zákazníky vznikajících ze služeb elektronických komunikací, které tvoří zhruba 80 %
pohledávek z obchodního styku. Tyto pohledávky jsou nepřetržitě sledovány a odpovídající opravná položka k pochybným pohledávkám je tvořena na základě
platební morálky zákazníků.
Společnost upravila přístup ke sledování kreditního rizika pohledávek koncových zákazníků. Změna spočívá v pravidelném sledování platební morálky
zákazníků a jejím vývoji v čase, což umožňuje okamžitou reakci i na případné drobné zhoršení platebního chování zákazníků úpravou aktivačního
a vymáhacího procesu.
Úvěrovou kvalitu pohledávek za zákazníky ze služeb elektronických komunikací lze analyzovat rozdělením těchto pohledávek do 5 rizikových skupin:
Riziková kategorie

Pravděpodobnost nezaplacení v %*

(A) Před splatností

báze v %**
2015

2014

0 – 1,99 %

84,5 %

82,7 %

2,00 – 21,99 %

5,8 %

5,5 %

(C) Do tří měsíců po splatnosti

22,00 – 37,99 %

2,7 %

3,0 %

(D) Do roka po splatnosti

38,00 – 79,99 %

7,0 %

8,8 %

(E) Nad 1 rok – v defaultu

80,00– 100%

(B) Do měsíce po splatnosti

* Pravděpodobnost nezaplacení je stanovena na základě dlouhodobé platební morálky zákazníků, která je v T-Mobile Czech Republic a.s. sledována a je považována za stabilní v čase.
** Báze je definována jako nominální hodnota pohledávek, které jsou k rozvahovému dni maximálně rok po splatnosti.

K takto definovaným rizikovým kategoriím má Společnost postavené nástroje řízení kreditního rizika a vymáhacího procesu. Nástroje řízení kreditního rizika
zahrnují akceptační procedury u nových paušálních zákazníků, upomínání zákazníků s pohledávkami po splatnosti, právní vymáhání a prodej pohledávek
v aukcích. Kategorie (E) Nad 1 rok – v defaultu obsahuje pouze deaktivované zákazníky.
Nominální hodnota pohledávek po jednotlivých kategoriích, které nejsou individuálně znehodnoceny je následující:

A

B

C

D

E

BBB+

A- to A+

AA-

Není individuálně
sledováno

2 997

0

0

0

0

0

0

0

0

2 997

Pohledávky
za společnostmi skupiny
DTAG

0

0

0

0

0

569

0

0

0

569

Ostatní obchodní
pohledávky

0

0

0

0

0

0

0

0

857

857

2 997

0

0

0

0

569

0

0

857

4 423

31. 12. 2015
mil. Kč
Pohledávky ze služeb
elektronických
komunikací

Finanční pohledávky
(brutto) celkem
3
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Standard & Poor’s
Long-term rating

Riziková kategorie

Celkem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015
T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s.

A

B

C

D

E

BBB+

A- to A+

AA-

Není individuálně
sledováno

2 884

0

0

0

0

0

0

0

0

2 884

Pohledávky
za společnostmi skupiny
DTAG

0

0

0

0

0

523

0

0

0

523

Ostatní obchodní
pohledávky

0

0

0

0

0

0

0

0

534

534

2 884

0

0

0

0

523

0

0

534

3 941

Celkem

31. 12. 2014
mil. Kč
Pohledávky ze služeb
elektronických
komunikací

Finanční pohledávky
(brutto) celkem

Standard & Poor’s
Long-term rating

Riziková kategorie

Celkem

Nominální hodnota pohledávek po jednotlivých kategoriích, které jsou individuálně znehodnoceny je následující:

mil. Kč

A

B

C

D

E

BBB+

A- to A+

AA-

Není individuálně
sledováno

Pohledávky ze služeb
elektronických
komunikací

0

204

96

250

2 796

0

0

0

0

3 346

Ostatní obchodní
pohledávky

0

0

0

0

0

0

0

0

22

22

0

204

96

250

2 796

0

0

0

22

3 368

Standard & Poor’s
Long-term rating

Celkem

31. 12. 2015

Finanční pohledávky
(brutto) celkem

Standard & Poor’s
Long-term rating

Riziková kategorie

mil. Kč

A

B

C

D

E

BBB+

A- to A+

AA-

Není individuálně
sledováno

Pohledávky ze služeb
elektronických
komunikací

0

193

104

306

2 838

0

0

0

0

3 441

Ostatní obchodní
pohledávky

0

0

0

0

0

0

0

0

19

19

0

193

104

306

2 838

0

0

0

19

3 460

31. 12. 2014

Finanční pohledávky
(brutto) celkem

Riziková kategorie

Obchodní pohledávky za zákazníky ze služeb elektronických komunikací se zvýšeným úvěrovým rizikem jsou částečně jištěny kolaterálem ve formě peněžních
záloh, které jsou vratné po ukončení smluvního vztahu nebo započitatelné proti otevřeným pohledávkám.
Obchodní pohledávky v rámci skupiny DTAG nenesou významnou míru úvěrového rizika, platby pohledávek probíhají v rámci skupinového zúčtovacího
centra a z toho důvodu jsou řazeny do kategorie BBB+.
Ostatní obchodní pohledávky za třetími stranami jsou k 31. prosinci 2015 tvořeny pohledávkami za dealery ve výši 73 mil. Kč (k 31. prosinci 2014 ve výši
80 mil. Kč), kde částky nad stanovenou hranici v této kategorii jsou pojištěny nebo zajištěny jiným zajišťovacím nástrojem např. bianco směnkou, pohledávkami
za roaming a propojení ve výši 107 mil. Kč (k 31. prosinci 2014 ve výši 262 mil. Kč), které nenesou významnou míru úvěrového rizika a Společnost je
individuálně nesleduje a pohledávkami za firemními zákazníky ostatních produktů Společnosti, jako jsou systémová integrace, IT outsourcing atd., ve výši
700 mil. Kč (k 31. prosinci 2014 ve výši 211 mil. Kč). Kontrola úvěrového rizika je u pohledávek za firemními zákazníky ostatních produktů Společnosti
prováděna na začátku obchodních případů. Pohledávky za firemními zákazníky ostatních produktů Společnosti nenesou významnou míru úvěrového rizika
vzhledem k charakteru transakcí a nepřetržité monitorování není nutné.
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Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty a ostatní finanční aktiva
Společnost provádí pouze krátkodobé vklady peněžních prostředků (hotovost, depozitní směnky, termínované vklady a REPO operace). Společnost ukládá
volné peněžní prostředky do finančních nástrojů jako jsou finanční investice v podobě poskytnutí půjčky DTAG. Výběr protistran pro finanční transakce
s hotovostí je omezen na vysoce bonitní instituce a je regulován podle postupů a směrnic stanovených v investiční strategii schválené valnou hromadou
Společnosti.
Společnost provádí pouze finanční transakce, jejichž původce nebo zajistitel má hodnocení úvěrové způsobilosti dané nezávislými globálními ratingovými
agenturami bezpečně na investičním stupni (tzn. alespoň na stupni BBB+ / Baa1) a zároveň je možné indikátory úvěrové kvality kontinuálně monitorovat
prostřednictvím finančního trhu.
Společnost má koncentraci úvěrového rizika vůči bankám regulovaným Českou národní bankou.
31.12.2015
mil. Kč
Bankovní účty

Standard & Poor’s Dlouhodobý rating
BBB+

A- to A+

AA-

Nepřižazeno

Total

49

345

0

264

658

Peněžní ekvivalenty

0

2 750

0

0

2 750

Krátkodobé bankovní financování a ostatní
finanční aktiva

0

0

0

66

66

49

3 095

0

330

3 474

AA-

Nepřižazeno

Total

Celková expozice hotovosti, peněžních
ekvivalentů a ostatních finančních aktiv

31.12.2014
mil. Kč

Standard & Poor’s Dlouhodobý rating
BBB+

A- to A+

Bankovní účty

0

1 484

0

0

1 484

Peněžní ekvivalenty

0

4 300

1 600

0

5 900

Krátkodobé bankovní financování a ostatní
finanční aktiva

0

0

0

64

64

0

5 784

1 600

64

7 448

Celková expozice hotovosti, peněžních
ekvivalentů a ostatních finančních aktiv

RIZIKO LIKVIDITY
Obezřetné řízení rizika likvidity předpokládá udržování dostatečné úrovně hotovosti a obchodovatelných cenných papírů, dostupnosti financování
z přiměřeného objemu úvěrových produktů určených k tomuto účelu a schopnosti uzavřít tržní pozice. Cílem oddělení treasury je udržet pružnou dostupnost
finančních zdrojů prostřednictvím všech těchto nástrojů a opatření určených k tomuto účelu.
Společnost udržuje likvidní rezervu ve formě kontokorentní a flexibilní úvěrové linky, která zabezpečuje platební schopnost a finanční flexibilitu Společnosti.
Historicky Společnost generuje k zajištění platební schopnosti a finanční flexibility dostatek peněžních prostředků proto se necítí být významně vystavena
riziku likvidity.
Společnost využívá dodavatelské financování, konkrétně reverzní faktoring obchodních závazků pro optimalizaci při řízení pracovního kapitálu a likvidity
v rámci dodavatelského řetězce, konkrétně reverzní faktoring obchodních závazků Společností.
Společnost uzavřela dohody podle kterých byly původní závazky nahrazeny směnkami splatnými bance výměnou za prodloužení platebních podmínek. Tyto
dohody byly ukončeny v roce 2015 (více informací je uvedeno v poznámce 2i a 6).
Analýza zbytkové splatnosti finančních závazků je uvedena v Poznámce 12.

ODHAD REÁLNÉ HODNOTY FINANČNÍCH NÁSTROJŮ
Finanční aktiva a závazky oceněné reálnou hodnotou jsou klasifikovány do tří úrovní podle způsobu stanovení jejich reálné hodnoty:
úroveň 1 – použity kótované ceny (neupravené) na aktivních trzích pro identická aktiva nebo závazky
úroveň 2 – použita jiná vstupní data než kótované ceny obsažené v úrovni 1 zjistitelná přímo (např. jako ceny) nebo nepřímo (tj. odvozené od cen) pro
dané aktivum nebo závazek a
úroveň 3 – použitá vstupní data pro ocenění aktiva nebo závazku nejsou odvozena z informací zjistitelných na trhu.
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Následující tabulka zobrazuje finanční aktiva a závazky Společnosti oceněné reálnou hodnotou k 31. prosinci 2015. Společnost nemá žádná finanční aktiva
a závazky oceněné reálnou hodnotu v kategorii 1 a 3.
mil. Kč

Úroveň 2
31. 12. 2015

31. 12. 2014

Měnové forwardy s kladnou reálnou hodnotou

8

57

Aktiva celkem

8

57

Měnové forwardy se zápornou reálnou hodnotou

18

0

Závazky celkem

18

0

Aktiva

Závazky

Reálná hodnota finančních nástrojů v úrovni 2 je stanovena na základě měnových výnosových křivek stanovených k datu účetní závěrky které vycházejí
z tržních cen platných ke konci vykazovaného období.
Reálná hodnota závazků z finančního leasingu k 31. prosinci 2015 činila 1 454 mil. Kč (k 31. prosinci 2014 1 249 mil. Kč). Zůstatková hodnota ostatních
kategorií finančních aktiv a závazků k 31. prosinci 2015 a 31. prosinci 2014 se blížila jejich reálným hodnotám.
Rozdělení finančních aktiv a závazků do kategorií dle IAS 39 je uvedeno v Poznámce 19.

ÚČTOVÁNÍ DERIVÁTOVÝCH FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A ZAJIŠŤOVACÍCH AKTIVIT
Derivátové finanční nástroje jsou nejprve zachyceny ve výkazu finanční pozice v reálné hodnotě. Při stanovení reálné hodnoty používá Společnost řadu metod
jako je například současná hodnota budoucích peněžních toků za předpokladů vycházejících z tržních podmínek, které existovaly k datu výkazu finanční
pozice a jiných oceňovacích technik.
Deriváty vložené do jiných finančních nástrojů jsou vykazovány jako samostatné deriváty v případě že jejich rizika a charakteristiky úzce nesouvisí s riziky
a charakteristikami hostitelské smlouvy a hostitelská smlouva není vykázána v reálné hodnotě, s dopady změn reálné hodnoty do zisku nebo ztráty.
Společnost používá cizoměnové forwardové smlouvy k zajištění očekávaných peněžních toků. Transakce nepřesahující ekvivalent 15 mil. EUR (405 mil Kč)
jsou účtovány jako deriváty k obchodování, kdy jsou změny reálné hodnoty účtovány do zisku nebo ztráty. Společnost v roce 2015 a 2014 neaplikovala
zajišťovací účetnictví.

4 PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY A PENĚŽNÍ EKVIVALENTY
mil. Kč

31. 12. 2015

31. 12. 2014

658

1 484

Peněžní ekvivalenty

2 750

5 900

Celkem

3 408

7 384

Bankovní účty a hotovost

Peněžní ekvivalenty k 31. prosinci 2015 a k 31. prosinci 2014 se skládají především z bankovních depozit, depozitních směnek a REPO operací.

5 OBCHODNÍ A JINÉ POHLEDÁVKY
mil. Kč
Pohledávky z obchodního styku

31. 12. 2015

31. 12. 2014

5 984

5 593

Nevyfakturované výnosy

1 808

1 808

Snížení o opravné položky k pochybným pohledávkám

-2 587

-2 617

Pohledávky z obchodního styku (netto)

5 205

4 784

Ostatní pohledávky

192

36

Finanční pohledávky celkem

5 397

4 820

Ostatní pohledávky nefinanční

0

2

5 397

4 822

Celkem
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Pohledávky z obchodního styku zahrnují zejména pohledávky za uživateli komunikační sítě, pohledávky za ostatními poskytovateli komunikačních služeb,
pohledávky za partnery elektronického dobíjení Twist karet a pohledávky za nezávislými obchodními zástupci.
Účetní hodnota a věková struktura pohledávek, které nejsou individuálně znehodnoceny:
mil. Kč

Do splatnosti

Po splatnosti

31. 12. 2015

Celkem

do 90 dní

91–180 dní

181–360 dní

477

84

3

5

569

2 997

0

0

0

2 997

791

66

0

0

857

– k obchodním pohledávkám za zákazníky ze služeb
elektronických komunikací*

-30

0

0

0

-30

–k ostatním obchodním pohledávkám za třetími stranami

-22

-2

0

0

-24

4 213

148

3

5

4 369

Obchodní pohledávky:
– v rámci skupiny DTAG
– za zákazníky ze služeb elektronických komunikací*
– ostatní obchodní pohledávky za třetími stranami
Opravné položky:

Pohledávky z obchodního styku (netto)
* Pohledávky a opravné položky za zákazníky obsahují balance za aktivními zákazníky

mil. Kč

Do splatnosti

Po splatnosti

31. 12. 2014

Celkem

do 90 dní

91–180 dní

181–360 dní

453

65

3

2

523

2 884

0

0

0

2 884

534

0

0

0

534

– k obchodním pohledávkám za zákazníky ze služeb
elektronických komunikací*

-15

0

0

0

-15

– k ostatním obchodním pohledávkám za třetími stranami

-25

0

0

0

-25

3 831

65

3

2

3 901

Obchodní pohledávky:
– v rámci skupiny DTAG
– za zákazníky ze služeb elektronických komunikací*
– ostatní obchodní pohledávky za třetími stranami
Opravné položky:

Pohledávky z obchodního styku (netto)
* Pohledávky a opravné položky za zákazníky obsahují balance za aktivními zákazníky

Účetní hodnota a věková struktura pohledávek, které jsou individuálně znehodnoceny:
mil. Kč
31. 12. 2015

Po splatnosti

Do splatnosti

Celkem

do 90 dní

91–180 dní

181–360 dní

1–2 roky

2 roky a více

Obchodní pohledávky:
– za zákazníky ze služeb
elektronických komunikací*

0

301

91

158

304

2 492

3 346

– ostatní obchodní pohledávky
za třetími stranami

0

0

6

3

1

12

22

– k obchodním pohledávkám
za zákazníky ze služeb
elektronických komunikací*

0

-28

-17

-124

-229

-2 115

-2 513

– k ostatním obchodním
pohledávkám za třetími stranami

0

0

-4

-2

-1

-12

-19

0

273

76

35

75

377

836

Opravné položky:

Pohledávky z obchodního styku
(netto)

* Pohledávky a opravné položky za zákazníky obsahují balance za aktivními i terminovanými zákazníky
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mil. Kč
31. 12. 2014

Po splatnosti

Do splatnosti

Celkem

do 90 dní

91–180 dní

181–360 dní

1–2 roky

2 roky a více

Obchodní pohledávky:
– za zákazníky ze služeb
elektronických komunikací*

0

296

121

185

325

2 514

3 441

– ostatní obchodní pohledávky
za třetími stranami

0

0

2

3

6

8

19

– k obchodním pohledávkám
za zákazníky ze služeb
elektronických komunikací*

0

-50

-66

-135

-266

-2 039

-2 556

– k ostatním obchodním
pohledávkám za třetími stranami

0

0

-1

-3

-6

-11

-21

0

246

56

50

59

472

883

Opravné položky:

Pohledávky z obchodního styku
(netto)

* Pohledávky a opravné položky za zákazníky obsahují balance za aktivními i terminovanými zákazníky

Splatnost finančních aktiv nebyla změněna v průběhu let 2015 a 2014.
Změny opravné položky k pochybným pohledávkám lze analyzovat takto:
mil. Kč

2015

2014

Počáteční zůstatek k 1. 1.

2 617

2 565

Čistá tvorba opravné položky

278

335

Použití opravné položky k odpisům

-308

-283

2 587

2 617

mil. Kč

2015

2014

Změna opravné položky k pochybným pohledávkám

-103

5

Konečný zůstatek k 31. 12.

Následující tabulka uvádí náklady na odpis pohledávek a výnosy z odepsaných pohledávek:

Výnosy z odepsaných pohledávek

-21

-13

Odpis pohledávek

308

283

Celkem čistá ztráta ze snížení hodnoty pohledávek

184

275

Úrokový výnos

-18

-11

-233

-288

-67

-24

31.12.2015

31.12.2014
upraveno

1.1.2014
upraveno

Výnos ze smluvních penalizačních poplatků
Celkem čistý zisk z obchodních pohledávek

6 KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ FINANCOVÁNÍ
mil. Kč
Směnky

0

-1 597

-760

Pohledávky/(závazky) z faktoringových ujednání (viz. poznámka 2i)

58

-968

0

Celkem aktivum/- závazek

58

-2 565

-760
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7 ZÁSOBY
mil. Kč

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Telefony a příslušenství

427

352

Ostatní zásoby

264

220

Celkem

691

572

8 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
Licence

Ostatní
nehmotný
majetek

Nedokončený
majetek
a poskytnuté
zálohy

Celkem

6 432

4 874

563

1 455

13 427

0

0

0

0

3 969

3 969

0

-287

0

-13

-16

-316

0

2 037

2 629

51

-4 708

9

103

8 182

7 503

601

700

17 089

2 041

132

53

23

6

2 255

Zákaznické
smlouvy

Software

1.1.2014

103

Přírůstky
Úbytky
Převody*

mil. Kč

Pořizovací cena

31. 12. 2014
GTS – počáteční zůstatek
1.1.2015
Přírůstky

0

0

0

0

1 042

1 042

Úbytky

0

-41

0

0

0

-41

Převody*

0

899

0

27

-926

0

2 144

9 172

7 556

651

822

20 345

103

5 611

2 277

327

0

8 318

0

935

384

91

0

1 410

31. 12. 2015
Oprávky/opravné položky
1. 1. 2014
Odpisy
Úbytky

0

-287

0

-13

0

-300

31. 12. 2014

103

6 259

2 661

405

0

9 428

GTS – počáteční zůstatek
1.1.2015

125

44

5

5

0

179

Odpisy

215

1 189

421

85

0

1 910

Úbytky

0

-36

0

-3

0

-39

443

7 456

3 087

492

0

11 478

0

821

2 597

236

1 455

5 109

31. 12. 2014

0

1 923

4 842

196

700

7 661

31. 12. 2015

1 701

1 716

4 469

159

822

8 867

31. 12. 2015
Zůstatková hodnota
1. 1. 2014

* Převody zahrnují převody nedokončeného nehmotného majetku a záloh do používání.
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VÝZNAMNÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
Licence
Účetní hodnoty a zbývající doba odepisování licencí je shrnuta v tabulce níže. Další informace jsou uvedeny v Poznámce 1.
31.12.2015

31.12.2014

Účetní hodnota

Zbývající doba
odepisování (roky)

Účetní hodnota

Zbývající doba
odepisování (roky)

GSM licence

369

9

411

10

UMTS licence

1 745

9

1 945

10

LTE licence

2 355

14

2 486

15

Celkem GSM/UMTS/LTE licence

4 469

mil. Kč

4 842

Software
Software je převážně tvořen novou platformou NG CRM, sloužící pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). Účetní hodnota NG CRM k 31. prosinci 2015 je
933 mil. Kč, plus 335 mil. Kč nedokončeného majetku (k 31. prosinci 2014: 1 015 mil. Kč a 115 mil. Kč nedokončeného majetku) a zbývající doba odepisování
k 31.12.2015 je 7 let (k 31. prosinci 2014: 8 let). Platforma je implementována po etapách a poslední modul je stále ve vývoji. Migrace na nový CRM systém
ovlivní řadu stávajícího softwaru a systémů, které bude potřeba modifikovat. Částka kapitálových výdajů spojená s těmito modifikacemi není zahrnutá
do ocenění NG CRM, ale je zahrnuta v ocenění stávajícího softwaru a systémů.

9 GOODWILL
mil. Kč

31. 12 2015

31. 12 2014

Pořizovací cena
T-Systems Czech Republic, a.s.

131

131

GTS Czech s.r.o.

1 144

0

Total

1 275

131

Hodnota goodwillu byla testována na snížení hodnoty k 31. prosinci 2015.
Společnost je považována za jednu penězotvornou jednotku. Zpětně získatelná částka penězotvorné jednotky je stanovena pomocí oceňovacích technik jako
reálná hodnota snížená o náklady na prodej. Reálná hodnota byla určena pomocí plánu diskontovaných peněžních toků pro období nadcházejících deseti
let s konečnou hodnotou. Peněžní toky pro období přesahující deset let byly extrapolovány pomocí dlouhodobého tempa růstu uvedeného v tabulce níže.
Výpočet budoucích očekávaných peněžních toků je založen na odhadu výnosů, přímých a nepřímých provozních nákladů a výdajů na pořízení dlouhodobého
majetku pro období 2016 – 2025. Tržby z prodeje služeb jsou projektovány separátně pro každou hlavní kategorii (mobil, fix a IT). Mobilní tržby jsou
projektovány na základě očekávaného počtu předplatitelů v každém roce a očekávané průměrné tržby na zákazníka (“ARPU”).
Tržby za fixní a IT byznys jsou odhadovány na základě očekávaných tržeb a prodejních cen. Očekávaný počet zákazníků/předplatitelů je založen na minulém
vývoji a očekávaném vývoji trhu vedením Společnosti. Výše ARPU a prodejních cen je odvozena na základě trendů v odvětví a je zde zohledněna konkurence
a ostatní tržní faktory. Provozní náklady jsou odhadnuty na základě současné struktury podniku, upravené o očekávaný vývoj, restrukturalizace a úsporná
opatření. Kapitálové výdaje jsou založené na historické zkušenosti vedení Společnosti, plánovaném vývoji konkurence, ostatních tržních faktorů, regulace
a strategii Společnosti.
Obecně platí, že projekce výše uvedených složek očekávaných budoucích peněžních toků bere v úvahu očekávaný hospodářský vývoj, konkurenci a další
tržní faktory, regulaci, stejně jako strategii Společností.
Vážený průměr nákladů kapitálu („WACC“) použitý v kalkulaci byl vypočten na základě modelu oceňování kapitálových aktiv (Capital Asset Pricing Model
– „CAPM“), za použití průměrného koeficientu beta společností působících v telekomunikačním odvětví, bezrizikové úrokové míry odvozené pomocí
Svenssonovy metody pro Německo a upravené o teritoriální rizika, ukazatele zadluženosti odvozeného od obvyklé zadluženosti kotovaných telekomunikačních
společností a dodatečné rizikové prémie zohledňující průměrné dluhové riziko společností působících v telekomunikačním odvětví.
Použitá míra růstu zohledňuje očekávaný ekonomický růst země.
Měření reálné hodnoty je klasifikováno do úrovně 3 v hierarchii stanovené v IFRS 13.
Analýza provedená k 31. prosinci 2015 potvrdila, že zpětně získatelná částka penězotvorné jednotky přesahuje její účetní hodnotu.
V tabulce níže jsou uvedeny hodnoty WACC a míry růstu použité při výpočtu reálné hodnoty pro účely testu snížení hodnoty goodwillu provedeného
k 31. prosinci 2015 a k 31. prosinci 2014. Tabulka rovněž obsahuje analýzu citlivosti vyjadřující, k jakému snížení hodnoty goodwillu by došlo, pokud by se
změnily citlivé parametry použité ve výpočtu.
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31.12.2015

31.12.2014

Hodnota použitá ve výpočtu

5,58%

7,52%

Při změně na hodnotu

9,58%

10,52%

0

0

WACC

Potenciální snížení hodnoty (mil. Kč)
Míra růstu
Hodnota použitá ve výpočtu

2%

2%

Při změně na hodnotu

-2%

-2%

0

0

-30%

-30%

0

0

Potenciální snížení hodnoty (mil. Kč)
Peněžní toky
Při změně o
Potenciální snížení hodnoty (mil. Kč)

Pokud by se nominální očekávané peněžní toky, diskontní míra, nebo míra dlouhodobého růstu použité pro testování na snížení hodnoty změnily pro
projektované období tak, jak je popsáno v tabulce výše, nevedly by tyto změny k snížení hodnoty.

10 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
Budovy a pozemky

Zařízení a ostatní
dlouhodobý majetek

Nedokončený majetek,
zálohy a náhradní díly – síť

Celkem

11 520

21 433

1 304

34 257

Přírůstky

120

412

1 834

2 366

Úbytky

-140

-858

-25

-1 023

Převody*

204

1 340

-1 554

-10

11 704

22 327

1 559

35 590

mil. Kč
Pořizovací cena
1. 1. 2014

31. 12. 2014
GTS – počáteční zůstatek 1.1.2015

35

2 165

185

2 385

270

724

2 138

3 132

-2 288

-1 580

-64

-3 932

347

2 595

-2 942

0

10 068

26 231

876

37 175

6 788

14 462

2

21 252

Odpisy

389

1 649

0

2 038

Úbytky

-84

-821

0

-905

Převody

-87

87

0

0

7 006

15 377

2

22 385

17

300

0

317

Odpisy

655

2 136

0

2 791

Úbytky

-2 285

-1 546

0

-3 831

31. 12. 2015

5 393

16 267

2

21 662

Přírůstky
Úbytky
Převody*
31. 12. 2015
Oprávky/opravné položky
1. 1. 2014

31. 12. 2014
GTS – počáteční zůstatek 1.1.2015

Zůstatková hodnota
1. 1. 2014

4 732

6 971

1 302

13 005

31. 12. 2014

4 698

6 950

1 557

13 205

31. 12. 2015

4 676

9 963

874

15 513

* Převody zahrnují převody nedokončeného hmotného majetku a záloh do používání.
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FINANČNÍ PRONÁJEM
Společnost uzavřela smlouvy o finančním pronájmu zejména o pronájmu optických vláken. Optická vlákna jsou převzata Společností v okamžiku, kdy
jsou připravena k užívání. Majetek na finanční pronájem je vykázán jako součást vlastního zařízení a je odpisován po dobu předpokládaného používání,
tj. většinou po dobu 20 let. Jejich celková účetní hodnota k 31. prosinci 2015 činila 2 119 mil. Kč (k 31. prosinci 2014: 1 094 mil. Kč).
Dále Společnost v roce 2013 zaplatila zálohu na finanční pronájem optických vláken v částce 643 mil. Kč. K 31. prosinci 2015 bylo převzato 323 vláken
(886 mil. Kč) z plánovaných 800, ke kterým se uvedená záloha vztahuje.
Minimální leasingové splátky z titulu budoucích plateb souvisejících s uzavřenými smlouvami o finančním pronájmu, budoucí úroky z uzavřených leasingových
smluv a současná hodnota závazků z finančního pronájmu k 31. prosinci 2015 a k 31. prosinci 2014 jsou následující:
mil. Kč

Do 1 měsíce

31. 12. 2015

31. 12. 2014

20

15

1 – 3 měsíce

39

30

3 – 12 měsíců

177

135

Do 1 roku

236

180

1 až 5 let

448

400

Po 5 a více letech

1 088

989

Celkem minimální leasingové splátky

1 772

1 569

Do 1 roku

-50

-48

1 až 5 let

-226

-219

Po 5 a více letech

-315

-325

Budoucí úrokové náklady z finančních pronájmů

-591

-592

Do 1 roku

184

132

1 až 5 let

222

181

Po 5 a více letech

773

664

1 179

977

Současná hodnota závazků z finančního pronájmu*
* Závazky z pronájmu jsou součástí Ostatních finančních závazků (viz Poznámka 13).

SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ
V roce 2013 vstoupila Společnost do společného ujednání se společností O2 Czech Republic a.s. o sdílení sítí 2G a3G, resp. sdílení aktivních a pasivních 2G
a 3G síťových prvků na základě geografického rozdělení území České Republiky. K 31.12.2015 bylo sdíleno 525 bodů sítě na straně Společnosti a 560 bodů
sítě na straně O2 Czech Republic a.s. (k 31.12.2014 bylo sdíleno 82 bodů sítě na straně Společnosti a 83 bodů sítě na straně O2 Czech Republic a.s.).
V roce 2014 vstoupila Společnost do obdobného společného ujednání se společností O2 Czech Republic a.s. o sdílení LTE technologií pro mobilní sítě.
Smlouva obsahuje ujednání o sdílení aktivních prvků na základě stejného geografického rozdělení území České Republiky jako v případě 2G a 3G technologií.
K 31.12.2015 bylo sdíleno 1 187 bodů sítě na straně Společnosti a 1 187 bodů sítě na straně O2 Czech Republic a.s. (k 31.12.2014 bylo sdíleno 374 bodů sítě
na straně Společnosti a 366 bodů sítě na straně O2 Czech Republic a.s.).
Obě smlouvy jsou založeny na principu vyváženosti a na základě zvážení smluvních práv a povinností byly klasifikovány jako společná ujednání dle IFRS
11. Pro tuto klasifikaci bylo určující, že většina strategických rozhodnutí byla stanovena kolektivně při podpisu smlouvy nebo tak budou učiněna v průběhu
platnosti smlouvy. Vzhledem ke skutečnosti, že společné ujednání není součástí samostatné společnosti, Společnost je klasifikovala jako společnou činnost.
Sdílením sítí je v kontextu těchto smluv myšleno sdílení vysílacích stožárů/lokalit včetně souvisejícího hmotného majetku, který je používán pro poskytování
2G a 3G resp. LTE služeb. Operátoři si zachovávají plnou kontrolu nad obsahem služeb poskytovaným zákazníkům, získáváním a řízením zákazníků,
cenovou politikou, marketingem a zákaznickou podporou. Obě strany zůstávají jednotlivě odpovědny za dodržení právní a smluvních povinností vyplývajících
z telekomunikačních licencí a souvisejících zákonů a regulací.
Vzhledem k odlišnému přístupu k aktivním a pasivním prvkům sítě, byly aktivní prvky klasifikovány a vykazovány jako individuálně držená aktiva a pasivní
prvky jako společně držená aktiva. V případě společně držených aktiv bylo účtováno o 50%ním podílu Společnosti na celkových společně držených pasivních
prvcích, které jsou předmětem smlouvy o sdílení 2G a 3G sítě a 50%ním podílu na společných nákladech a výnosech vyplývajících ze společného ujednání.
Aktivní prvky klasifikované jako individuálně držená aktiva byly vykázány shodně, jako ostatní výhradně vlastněná aktiva Společností.
Společnost zvážila rizika vyplývající ze společných ujednání a vyhodnotila je jako nevýznamná.
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11 PODNIKOVÉ KOMBINACE
V roce 2014 získala mateřská společnost DTAG kontrolu na skupinou GTS, včetně GTS Czech s.r.o.. Dne 1. ledna 2015 získala Společnost 100% podíl
na společnosti GTS Czech za 4 210 mil. Kč a ten samý den došlo k fúzi obou společností.
Následující tabulka shrnuje aktiva, závazky a vlastní kapitál GTS Czech k datu akvizice 1. ledna 2015.
Nabytá aktiva a převzaté závazky k 1. lednu 2015

mil. Kč

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

669

Obchodní a jiné pohledávky

721

Zásoby

6

Náklady příštích období a ostatní oběžná aktiva

63

Dlouhodobý nehmotný majetek

2 059

Goodwill

1 144

Dlouhodobý hmotný majetek

2 086

Ostatní dlouhodobá aktiva

42

Ostatní finanční aktiva

12

AKTIVA CELKEM

6 802

Obchodní a jiné závazky

582

Půjčky a ostatní finanční závazky

1 361

Rezervy

154

Výnosy příštích období

10

ZÁVAZKY CELKEM

2 107

ČISTÁ AKTIVA CELKEM

4 695

Dne 1. ledna 2015 získala Společnost také 100% podíl na společnosti CE Colo Czech s.r.o. za částku 1 422 mil. Kč (celá částka zaplacena v hotovosti) a stala
se tak její mateřskou společností. Dne 25. března 2015 schválilo představenstvo Společnosti zvýšení základního kapitálu společnosti CE Colo Czech s.r.o.
o 711 mil. Kč.
Hlavním předmětem podnikání společnosti CE Colo je pronájem prostor v datových centrech a pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

12 OBCHODNÍ A JINÉ ZÁVAZKY
31.12.2015

31.12.2014
upraveno

1.1.2014
upraveno

Závazky z obchodního styku

1 405

1 065

1 438

Dohadná položka na provozní výdaje

1 754

1 521

1 736

Dohadná položka na investiční výdaje

164

282

160

3 323

2 868

3 334

18

0

1

3 341

2 868

3 335

Závazky za zaměstnanci

587

596

629

Ostatní daně a sociální zabezpečení

270

229

182

69

44

57

926

868

868

4 267

3 737

4 203

mil. Kč

Obchodní závazky celkem
Měnové forwardy se zápornou reálnou hodnotou
Finanční závazky celkem

Ostatní závazky
Nefinanční závazky celkem
Celkem

Závazky za zaměstnanci se skládají kromě závazků z mezd za minulý měsíc také z rezervy na nevybranou dovolenou a bonusů ve výši 445 mil. Kč
k 31. prosinci 2015, které byly klasifikovány jako krátkodobá rezerva v předchozích letech (k 31. prosinci 2014: 469 mil. Kč a k 1. prosinci 2014: 499 mil. Kč).
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Zbytkové smluvní doby splatnosti finančních závazků (smluvní nediskontované peněžní toky) jsou následující (smluvní splatnosti závazků z finančního
leasingu jsou uvedeny v poznámce 10):
mil. Kč

na požádání

do 30 dní

31–60 dní

61–90 dní

nad 90 dní

Celkem

31. 12. 2015
Obchodní závazky

200

848

290

64

3

1 405

Dohadná položka na provozní výdaje

418

1 162

106

68

0

1 754

Dohadná položka na investiční výdaje

21

127

16

0

0

164

639

2 137

412

132

3

3 323

Forwardové smlouvy– záporná reálná hodnota

Obchodní závazky celkem

0

186

136

136

178

636

Forwardové smlouvy– kladná reálná hodnota

0

20

19

19

579

637

Forwardové smlouvy – celkem*

0

206

155

155

757

1 273

na požádání

do 30 dní

31–60 dní

61–90 dní

nad 90 dní

Celkem

* Nasmlouvaná nominální hodnota. Reálná hodnota viz Poznámka 17.

mil. Kč
31. 12. 2014 upraveno
Obchodní závazky

261

486

227

86

5

1 065

Dohadná položka na provozní výdaje

230

1 182

83

26

0

1 521

Dohadná položka na investiční výdaje

18

137

124

3

0

282

509

1 805

434

115

5

2 868

Forwardové smlouvy – záporná reálná hodnota

Obchodní závazky celkem

0

150

0

0

61

211

Forwardové smlouvy – kladná reálná hodnota

0

6 564

366

168

868

7 966

Forwardové smlouvy – celkem*

0

6 714

366

168

929

8 177

na požádání

do 30 dní

31–60 dní

61–90 dní

nad 90 dní

Celkem

Obchodní závazky

198

784

329

119

8

1 438

Dohadná položka na provozní výdaje

508

873

269

86

0

1 736

Dohadná položka na investiční výdaje

58

72

23

7

0

160

* Nasmlouvaná nominální hodnota. Reálná hodnota viz Poznámka 17.

mil. Kč
1. 1. 2014 upraveno

764

1 729

621

212

8

3 334

Forwardové smlouvy – záporná reálná hodnota

Obchodní závazky celkem

0

168

0

0

21

189

Forwardové smlouvy – kladná reálná hodnota

0

389

114

114

534

1 151

Forwardové smlouvy – celkem*

0

557

114

114

555

1 340

* Nasmlouvaná nominální hodnota. Reálná hodnota viz Poznámka 17.
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13 OSTATNÍ FINANČNÍ ZÁVAZKY
mil. Kč

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Krátkodobé závazky z finančního pronájmu

184

132

Dlouhodobé závazky z finančního pronájmu

995

845

6

6

Celkem dlouhodobé ostatní finanční závazky

1 001

851

Celkem

1 185

983

31. 12. 2015

31. 12. 2014

15

11

Dlouhodobé zálohy tarifních zákazníků*

* Zálohy tarifních zákazníků vratné po skončení smluvního vztahu zajišťují pohledávky z obchodního styku.

mil. Kč

Do 1 měsíce
1 – 3 měsíce

31

22

3 – 12 měsíců

138

99

Do 1 roku

184

132

1 až 5 let

227

187

Po 5 a více letech

774

664

1 185

983

Celkem ostatní finanční závazky

Společnost má k 31. prosinci 2014 k dispozici kontokorentní a flexibilní úvěrové linky v celkovém limitu 1 mil. EUR (27 mil. Kč) a 1 475 mil. Kč (k 31. prosinci 2014:
1 mil. EUR, nebo 28 mil. Kč a 575 mil. Kč). Společnost k 31. prosinci 2015 ani k 31. prosinci 2014 kontokorentní úvěr nečerpala.

14 REZERVY
mil. Kč
Ostatní rezervy
Celkem krátkodobé rezervy

31. 12. 2015

31. 12. 2014

1.1.2014

64

17

23

64

17

23

Rezerva na uvedení majetku do původního stavu

750

679

605

Ostatní rezervy

147

57

49

Celkem dlouhodobé rezervy

897

736

654

Celkem

961

753

677

Rezerva
na uvedení majetku
do původního stavu

Ostatní rezervy

Celkem

605

72

677

Tvorba

71

89

160

Čerpání

-1

-6

-7

Zrušení

4

-81

-77

679

74

753

0

123

123

Tvorba

80

138

218

Čerpání

-10

-13

-23

Zrušení

0

-123

-123

mil. Kč
1. 1. 2014

31. 12. 2014
GTS – počáteční zůstatek 1.1.2015

Úrok
31. 12. 2015

76

1

12

13

750

211

961
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Rezerva na uvedení majetku do původního stavu představuje náklady na uvedení pronajatých lokalit do původního stavu v souladu s podmínkami nájemních
smluv. Tato rezerva obsahuje nejistotu jak ve výši budoucích finančních odtoků, tak v jejich načasování. Očekávaná realizace rezervy je v roce 2029 (rok
ukončení platnosti licence LTE).

15 VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
mil. Kč

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Výnosy příštích období z neprovolaného času zákazníků
využívajících předplacené služby a kreditní tarify

483

510

T-Mobile Bonus (IFRIC 13)

60

57

Ostatní

96

71

Celkem krátkodobé

639

638

Celkem dlouhodobé

3

3

31. 12. 2015

31. 12. 2014

-2 740

-1 727

16 ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK
Čistý odložený daňový závazek je vypočítán následujícím způsobem:
mil. Kč
Zrychlené daňové odpisy
Daňový odpis k pohledávkám

36

-58

Závazky za zaměstnanci

404

408

Rezervy

952

751

Ostatní položky

209

178

-1 139

-448

-217

-85

31. 12. 2015

31. 12. 2014

-767

-528

0

- 11

-767

-539

– odložená daňová pohledávka k uplatnění nad 12 měsíců

365

315

– odložená daňová pohledávka k uplatnění do 12 měsíců

185

139

Odložené daňové pohledávky celkem

550

454

Odložený daňový závazek

-217

-85

Základ pro výpočet odložené daně
Odložený daňový závazek
mil. Kč
Odložené daňové závazky:
– odložený daňový závazek k uplatnění nad 12 měsíců
– odložený daňový závazek k uplatnění do 12 měsíců
Odložené daňové závazky celkem
Odložené daňové pohledávky:

Čistý odložený daňový závazek k 31. prosinci 2015 a k 31. prosinci 2014 je vypočten s použitím sazeb daně z příjmů právnických osob, uvedených v následující
tabulce, v závislosti na období, ve kterém je očekáváno vyrovnání přechodných rozdílů.
Sazba daně z příjmů právnických osob
Období

2015

2014

2015 a dále

19 %

19 %
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Pohyb na účtu odložené daně z příjmů je následující:
Daňová opravná
položka
k pohledávkám

Zrychlené daňové
odpisy

Celkem

1. 1. 2014

-52

-477

-529

Zaúčtování do zisku nebo ztráty

41

-51

-10

31. 12. 2014

-11

-528

-539

0

-7

-7

11

-232

-221

0

-767

-767

Odložené daňové závazky mil. Kč

GTS – počáteční zůstatek 1.1.2015
Zaúčtování do zisku nebo ztráty
31. 12. 2015

Daňová opravná
položka
k pohledávkám

Rezervy

Zrychlené účetní
odpisy

Ostatní

Celkem

1. 1. 2014

0

204

204

29

437

Zaúčtování na vrub (-) /
ve prospěch (+) výsledku
běžného období

0

16

-4

5

17

31. 12. 2014

0

220

200

34

454

GTS – počáteční zůstatek
1.1.2015

0

27

5

8

40

Zaúčtování na vrub (-) /
ve prospěch (+) výsledku
běžného období

7

10

40

-1

56

31. 12. 2015

7

257

245

41

550

Odložené daňové pohledávky
mil. Kč

17 DERIVÁTOVÉ FINANČNÍ NÁSTROJE
FORWARDOVÉ SMLOUVY
Společnost měla ke konci roku 2015 otevřené měnové forwardové smlouvy v celkové nominální hodnotě 1 273 mil. Kč (k 31. prosinci 2014: 8 177 mil. Kč).
Tyto transakce jsou zaměřeny na řízení měnových rizik v souvislosti se splácením budoucích závazků Společnosti vyplývajících z obchodního styku
a denominovaných v EUR a USD. Všechny měnové forwardové smlouvy k 31. prosinci 2015 byly otevřeny v roce 2015 a jsou splatné do konce roku 2016.
V roce 2015 byly vypořádány smlouvy v celkové nominální hodnotě 9 415 mil. Kč (v roce 2014: 2 447 mil. Kč).
Otevřené měnové forwardové smlouvy (mil. Kč)

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Otevřené měnové forwardové smlouvy zajišťující ostatní cizoměnové závazky:
Kladná reálná hodnota

8

57

Záporná reálná hodnota

-18

0

Celkem

-10

57

18 VLASTNÍ KAPITÁL
Akcie Společnosti mají nominální hodnotu 1 000 Kč, jsou zaknihované, na jméno a veřejně neobchodovatelné. Schválený a upsaný základní kapitál je plně
splacen. Základní kapitál k 31. prosinci 2015 a k 31. prosinci 2014 představuje 520 000 kusů akcií. Všechny akcie nesou stejná práva.
Akcionáři Společnosti mají jak svá práva, tak i povinnosti. Základní povinností akcionářů je vkladová povinnost. Mezi práva akcionářů patří zejména:
Právo na podíl na zisku
Hlasovací právo
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Právo požadovat a obdržet vysvětlení na valné hromadě k záležitostem týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob nebo pro výkon akcionářských práv
Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady
Práva kvalifikovaných akcionářů, zejména požádat představenstvo o svolání valné hromady a dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva
Právo podat akcionářskou žalobu proti členu představenstva nebo dozorčí rady, právo domáhat se splacení emisního kursu proti akcionáři, který je
v prodlení se splacením
Právo požadovat nucený přechod účastnických cenných papírů.
Emisní ážio ve výši 5 344 mil. Kč bylo splaceno akcionáři Společnosti v souladu se Smlouvou o založení společného podniku mezi společnostmi ČESKÉ
RADIOKOMUNIKACE a.s.* a CMobil B.V. ze dne 25. března 1996 a dále Smlouvou mezi Ministerstvem hospodářství ČR (nyní Ministerstvo průmyslu
a obchodu) a společnostmi CMobil B.V. a ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.* ze dne 25. března 1996.
K 1. lednu 2015 proběhla fúze mezi Společností a společností GTS Czech s.r.o. Pořizovací cena finanční investice GTS Czech s.r.o. ve výši 4 210 mil. Kč,
základní kapitál ve výši 1 300 mil. Kč a zákonný rezervní fond ve výši 19 mil. Kč byly zúčtovány proti emisnímu ážiu Společnosti. Emisní ážio k 1. lednu 2015
je tedy ve výši 397 mil Kč a výsledky hospodaření minulých let ve výši 25 110 mil. Kč.
Zákonný rezervní fond představuje zdroj, který Společnost musí tvořit v souladu s jejími stanovami. Použití zákonného rezervního fondu je omezeno stanovami
a fond nesmí být vyplacen akcionářům.
V roce 2015 Společnost nevyplatila dividendu (v roce 2014: 4 919 mil. Kč) (viz Poznámka 28). Dividenda na jednu akcii vyplacená v roce 2014 byla 9 457 Kč.

19 DODATEČNÉ INFORMACE K FINANČNÍM NÁSTROJŮM
Finanční aktiva a závazky podle tříd**
mil. Kč

Kategorie podle IAS 39

31. 12. 2015
Účetní hodnota

31. 12. 2014
Účetní hodnota
Upraveno

1.1.2014
Účetní hodnota
Upraveno

3 408

7 384

8 294

Aktiva
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
z toho:
Peníze

Půjčky a pohledávky

658

1 484

711

Termínované vklady

Půjčky a pohledávky

2 750

5 900

7 583

Obchodní a jiné pohledávky***

Půjčky a pohledávky

5 397

4 820

4 969

Krátkodobé bankovní financování

Půjčky a pohledávky

58

0

0

8

64

91

V reálné hodnotě vykázané do zisku
nebo ztráty (k obchodování)

8

57

71

Finanční pohledávky v naběhlé
hodnotě

0

7

20

3 341

2 868

3 335

Ostatní finanční aktiva z toho:
Měnové forwardy s kladnou reálnou
Pohledávky z finančního pronájmu
Závazky
Krátkodobé obchodní a jiné závazky***
z toho:
Obchodní závazky

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

3 323

2 868

3 334

Měnové forwardy se zápornou reálnou
hodnotou

V reálné hodnotě vykázané do zisku
nebo ztráty (k obchodování)

18

0

1

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

0

2 565

760

Krátkodobé bankovní financování z toho:
Směnky

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

0

1 597

760

Závazek z faktoringu

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

0

968

0

184

132

68

184

132

68

Krátkodobé ostatní finanční závazky z toho:
Závazky z finančního pronájmu

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

Dlouhodobé ostatní finanční závazky z toho:

1 001

851

775

Přijatá depozita

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

6

6

6

Závazky z finančního pronájmu

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

995

845

769

Finanční aktiva vyjma obchodních a jiných pohledávek uvedených v Poznámce 5 nejsou ani po splatnosti ani nemají sníženou hodnotu.
* Dnes TMCZ Holdco II (Lux) S.à.r.l. (předtím CESKE RADIOKOMUNIKACE S.à.r.l.)
** Třídy finančních aktiv a závazků jsou členěny podle míry rizika a v detailu nutném pro jejich řízení vedením Společnosti.
*** Bez nefinančních aktiv/závazků (Poznámka 5 a 12)
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KOMPENZACE FINANČNÍCH NÁSTROJŮ
Finanční aktiva a závazky jsou vzájemně kompenzovány a čistá částka je uvedena ve výkazu finanční pozice, pokud existuje smluvně dohodnuté právo
kompenzace vykázaných částek a úmysl vypořádat příslušné aktivum a příslušný závazek v čisté výši.
Většinu zápočtů realizuje Společnost v oblasti obchodních pohledávek a závazků z propojení a roamingu.
Následující tabulka zobrazuje obchodní pohledávky a závazky kde proběhl zápočet k 31.12.2015:

31.12.2015
mil. Kč

Hrubá hodnota
kompenzace
ve výkazu finanční
pozice

Hrubá hodnota
zápočtu ve výkazu
finanční pozice

Čistá hodnota
po kompenzaci
ve výkazu finanční
pozice

Částka, která je
předmětem rámcové
dohody o zápočtu
a podobných
ujednání ve výkazu
finanční pozice

Celková čistá
hodnota

Obchodní a jiné pohledávky

5 455

0

5 455

89

5 366

Obchodní závazky

-3 323

0

-3 323

-113

-3 210

Celková čistá
hodnota

Následující tabulka zobrazuje obchodní pohledávky a závazky kde proběhl zápočet k 31.12.2014:

Hrubá hodnota
kompenzace
ve výkazu finanční
pozice

Hrubá hodnota
zápočtu ve výkazu
finanční pozice

Čistá hodnota
po kompenzaci
ve výkazu finanční
pozice

Částka, která
je předmětem
rámcové dohody
o zápočtu
a podobných
ujednání ve výkazu
finanční pozice

Obchodní a jiné pohledávky

4 822

0

4 822

35

4 787

Obchodní závazky

-2 868

0

-2 868

-95

-2 773

Celková čistá
hodnota

31.12.2014
mil. Kč

Následující tabulka zobrazuje obchodní pohledávky a závazky kde proběhl zápočet k 1.1.2014:

Hrubá hodnota
kompenzace
ve výkazu finanční
pozice

Hrubá hodnota
zápočtu ve výkazu
finanční pozice

Čistá hodnota
po kompenzaci
ve výkazu finanční
pozice

Částka, která
je předmětem
rámcové dohody
o zápočtu
a podobných
ujednání ve výkazu
finanční pozice

Obchodní a jiné pohledávky

5 306

0

5 306

210

5 096

Obchodní závazky

-3 335

0

-3 335

-220

-3 115

1.1.2014
mil. Kč

20 TRŽBY
Pro účely řízení Společnosti lze tržby rozdělit na následující kategorie, které lze specifikovat podle povahy produktu či předmětu podnikání a podle druhu
produktů a služeb.
Tržby podle činností mil. Kč

2015

2014

Prodej zboží

2 366

2 513

Poskytování služeb mobilní telekomunikační sítě

17 872

18 454

Poskytování služeb pevné telekomunikační sítě

5 218

2 089

Poskytování služeb systémové integrace

1 385

1 016

26 841

24 072

Tržby celkem
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21 OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY
mil. Kč
Zisk z prodeje dlouhodobého majetku
Rozpuštění rezerv

2015

2014

253

27

13

9

529

460

70

65

Pokuty a penále

14

29

Výnosy z propagace

94

89

Jiné provozní výnosy

79

95

1 055

774

mil. Kč

2015

2014

Náklady na pořízení zboží a materiálu

2 440

2 514

Náklady na telekomunikační služby

5 666

3 907

15

0

531

460

Výnosy z přefakturace služeb v rámci skupiny DTAG
Nájemné

Celkem

22 NAKOUPENÉ ZBOŽÍ, MATERIÁL A TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

IT služby
Údržba telekomunikační sítě
Ostatní
Celkem

615

492

9 267

7 373

Nárůst kategorie Náklady na telekomunikační služby je ovlivněn především fúzí s GTS Czech. Tyto náklady se týkají zejména pronajatých okruhů, propojení,
přenosu a mezinárodní velkoobchodní činnosti.

23 OSOBNÍ NÁKLADY
mil. Kč

2015

2014

Mzdové náklady

2 396

2 170

Náklady na sociální zabezpečení – důchodové pojištění a připojištění

514

459

Náklady na sociální zabezpečení – ostatní

284

254

0

1

Celkem

3 194

2 884

Průměrný počet zaměstnanců

3 427

3 168

Odměny členům statutárních orgánů

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu zaměstnanců za celý rok. Společnost poskytuje zaměstnancům příspěvek na penzijní
připojištění. V roce 2015 celková výše příspěvku dosáhla 26 mil. Kč (v roce 2014: 21 mil. Kč).

24 ODPISY
mil. Kč

2015

2014

421

384

Odpisy ostatních nehmotných aktiv

1 490

1 026

Odpisy hmotných dlouhodobých aktiv

2 790

2 038

Celkem

4 701

3 448

Odpisy licencí
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25 OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY
mil. Kč

2015

2014

Náklady na externí marketingové služby

604

643

Provize obchodním partnerům

723

667

Čistá ztráta ze snížení hodnoty pohledávek a odpisy pohledávek

148

193

1 115

974

Nájemné a operativní leasing
Přefakturace služeb sdílených v rámci skupiny DTAG

336

324

Opravy a údržba (kromě telekomunikační sítě)

713

626

Licenční poplatky

370

303

Ostatní provozní náklady související se zaměstnanci

161

137

Právní, konzultační a auditorské poplatky

112

154

Kancelářské dodávky, poštovné, bankovní poplatky a poplatky z faktoringu

192

310

Spotřeba elektrické energie, vody a plynu, úklid, ostraha

119

112

Ostatní

170

120

4 763

4 563

2015

2014

1

2

1

2

83

161

– z finančních aktiv a závazků v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

21

74

Ostatní finanční výnosy

49

47

Finanční výnosy celkem

133

210

Úrokové náklady

-89

-63

Celkem

26 FINANČNÍ VÝNOSY A NÁKLADY
mil. Kč
Úrokové výnosy
z nichž:

– z půjček a pohledávek
Kurzové zisky
z nichž:

z nichž:

– z finančních závazků v naběhlé hodnotě

-89

-63

Kurzové ztráty

-97

-102

-35

-1

z nichž:

– z finančních aktiv a závazků v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
Ostatní finanční náklady
Finanční náklady celkem
Čisté finanční náklady (-) / výnosy (+)

82

-13

-33

-199

-198

-66
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27 DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daňový náklad se skládá z následujících položek:
mil. Kč
Splatná daň
Odložená daň (viz Poznámka 16)

2015

2014

-1 033

-1 272

-165

7

-1 198

-1 265

mil. Kč

2015

2014

Účetní zisk před zdaněním

5 904

6 590

Daň při použití zákonné daňové sazby*

-1 122

-1 252

Daňově neuznatelné náklady

-76

-143

Nezdaňované výnosy

51

60

Dodatečné snížení/zvýšení daně za minulá období

17

30

Ostatní

-68

40

-1 198

-1 265

Daň z příjmů

Daň z příjmů byla vypočtena následujícím způsobem:

Vliv následujících položek:

Daň z příjmů
* V roce 2015 a 2014 byla použita sazba 19 % v souladu se zákonem o daních z příjmů.

28 TRANSAKCE A ZŮSTATKY VŮČI SPŘÍZNĚNÝM OSOBÁM
Spřízněnými stranami se rozumí mateřská společnost a ostatní společnosti skupiny DTAG („ostatní spřízněné strany“), členové představenstva, členové
dozorčí rady a osoby blízké těmto členům. Skupina DTAG představuje všechny společnosti ovládané DTAG.
Následující transakce se týkají akcionářů, dceřiných společností a ostatních spřízněných osob.
Společnost je ovládána společnostmi tak, jak je popsáno v poznámce 1.

TRANSAKCE S AKCIONÁŘI (PŘÍMÝMI, NEPŘÍMÝMI A KONEČNOU MATEŘSKOU SPOLEČNOSTÍ):
mil. Kč

2015

2014

202

152

Ostatní nakoupené služby a hmotné dodávky

44

83

Úrokový náklad z půjčky poskytnuté GTS Czech

22

0

1 331

0

Roaming, propojení a související nakoupené služby

Splacení půjčky poskytnuté GTS Czech
Náklady z přefakturace služeb

207

184

Nákupy cizích měn v tržní hodnotě

8 465

1 719

Nákup dceřinné společnosti (poznámka 11)

5 632

0

15 903

2 138

Roaming, propojení a související prodané služby

Nákupy celkem

321

81

Výnosy z přefakturace služeb a užívání společných platforem

185

165

Ostatní výnosy
Prodeje celkem

0

1

506

247

Dne 17. listopadu 2014 rozhodlo představenstvo Společnosti o koupi 100% podílů společností GTS Czech s.r.o. a CE Colo Czech s.r.o. od Deutsche Telecom
AG, a to s účinností ke dni 1. ledna 2015, za pořizovací cenu ve výši 5 632 mil. Kč. Pořizovací cena byla plně splacena v průběhu roku 2015.
Dne 31. května 2014 společnost GTS Czech s.r.o uzavřela níže uvedené smlouvy o půjčkách se společností Deutsche Telecom AG. V důsledku fúze s GTS
Czech (viz. Poznámka 1) byly tyto půjčky převzaty Společností k 1. lednu 2015 a byly plně splaceny Společností dne 29. května 2015.

83

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015
T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s.

Balance vzniklé z prodejů/nákupů zboží a služeb od akcionářů:
mil. Kč
Pohledávky z roamingu, propojení a souvisejících poskytnutých služeb
Pohledávky z derivátů (reálná hodnota)

31.12.2015

31.12.2014

586

421

4

52

Pohledávky celkem

590

473

Závazky z roamingu, propojení a souvisejících nakoupených služeb

432

513

Závazky z derivátů (reálná hodnota)
Závazky celkem

13

0

445

513

V roce 2015 ani v roce 2014 Společnost neuskutečnila žádné transakce se svou mateřskou společností Deutsche Telekom Europe B.V. (dříve CMobil B.V.).

TRANSAKCE S DCEŘINOU SPOLEČNOSTÍ:
mil. Kč

2015

Roaming, propojení a související nakoupené služby

4

Ostatní nakoupené služby a hmotné dodávky

41

Příspěvek do základního kapitálu

711

Nákupy celkem

756

Roaming, propojení a související prodané služby

3

Prodeje celkem

3

Dne 25. března 2015 schválilo představenstvo Společnosti navýšení základního kapitálu ve společnosti CE Colo Czech s.r.o. o 711 mil. Kč. Tento dodatečný
příspěvek byl plně využit společností CE Colo Czech s.r.o. na splacení půjček od Deutsche Telecom AG.
Balance vzniklé z prodejů/nákupů zboží a služeb od dceřiné společnosti:
mil. Kč

31.12.2015

Závazky z ostatních služeb a slev

6

Závazky celkem

6

TRANSAKCE S OSTATNÍMI SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI VE SKUPINĚ DTAG:
mil. Kč

2015

2014

Roaming, propojení a související nakoupené služby

328

173

Ostatní nakoupené služby a hmotné dodávky

198

161

Náklady z přefakturace služeb

129

140

Nákupy celkem

655

474

Roaming, propojení a související prodané služby

442

336

Výnosy z přefakturace služeb a užívání společných platforem

248

272

0
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IT a související služby
Ostatní výnosy
Prodeje celkem

84

0

1

690

697
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Balance vzniklé z prodejů/nákupů zboží a služeb od ostatních spřízněných stran ve skupině DTAG:
mil. Kč
Pohledávky z roamingu, propojení a souvisejících poskytnutých služeb

31.12.2015

31.12.2014

22

22

Pohledávky ze záloh, ostatních služeb a slev

158

112

Pohledávky celkem

180

134

86

64

Závazky z roamingu, propojení a souvisejících nakoupených služeb
Závazky z ostatních služeb a slev

113

161

Závazky celkem

199

225

Krátkodobé zaměstnanecké požitky
2015

2014

Průměrný počet
zaměstnanců

Částka

Průměrný počet
zaměstnanců

Částka

Výkonné vedení

38

164

37

168

Představenstvo

3

0

5

1

mil. Kč

Dozorčí rada
Celkem

4

0

5

0

45

164

47

169

Pod pojmem „výkonné vedení“ se rozumí výkonní ředitelé a ředitelé Společnosti.
Krátkodobými zaměstnaneckými požitky jsou myšleny mzdy, bonusy, osobní volno, zdravotní péče, firemní auta používaná pro soukromé účely a ostatní
krátkodobé zaměstnanecké požitky, včetně sociálního, zdravotního a penzijního připojištění placeného zaměstnavatelem.
Hodnota příspěvků Společnosti v rámci důchodového pojištění v roce 2015 činila 28 mil. Kč (v roce 2014: 26 mil. Kč).
Příspěvky penzijního připojištění představovaly pro řídící pracovníky v roce 2015 částku 1 mil. Kč (v roce 2014: 2 mil. Kč).

ZAMĚSTNANECKÉ POŽITKY PO SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
K 31. prosinci 2015 poskytuje Společnost zaměstnanecké požitky po skončení pracovního poměru ve formě motivačního bonusového programu řídícím
pracovníkům. V případě splnění stanovených podmínek obdrží oprávněné osoby částku, která vychází z výše jejich mzdy. V roce 2015 nevyplatila Společnost
v rámci tohoto programu žádný bonus. (v roce 2014: 5 mil. Kč).

POŽITKY PŘI PŘEDČASNÉM UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
V roce 2015 Společnost vyplatila výkonnému vedení odstupné ve výši 2 mil. Kč (2014: 0).

ODMĚNY ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ
Variable II
V roce 2010 zahájila Společnost dlouhodobý peněžní bonusový plán bez vazby na akcie mateřské společnosti DTAG a pohyb jejich cen pro výkonné vedení
Společnosti. Každý rok je spuštěna nová tranše s platností 4 roky. Na počátku tohoto plánu je každému účastníkovi nabídnut bonus. Bonus je vyplacen
na konci trvání plánu v závislosti na dosažení čtyř finančních ukazatelů bez vazby na cenu akcie, které jsou doplňkové, se stejnou váhou a jsou cílovány
do koridoru 0% až 150%. V souladu s IAS 19 je rezerva vykázána v současné hodnotě nejlepšího odhadu nákladů na vyrovnání současného závazku
k rozvahovému dni. Rezerva je ke každému rozvahovému dni přeceněna na základě nejlepšího odhadu dosažení daných klíčových výkonnostních ukazatelů
definovaných při vzniku bonusového programu. Změny hodnoty rezervy se promítají proti zisku nebo ztrátě.
K 31. prosinci 2015 Společnost vykázala rezervu v rámci bonusového programu vázaného na finanční ukazatele na úrovni mateřské společnosti DTAG ve výši
48 mil. Kč (k 31. prosinci 2014: 37 mil. Kč). V roce 2015 bylo vyplaceno v rámci tohoto programu 9 mil. Kč (v roce 2014: 7 mil. Kč).
LTI (Long-Term Incentive Plan)
V roce 2015 zahájila Společnost nový dlouhodobý peněžní plán s vazbou na vývoj ceny akcií mateřské společnosti DTAG, který je klasifikován jako vypořádaný
v hotovosti podle IFRS 2. Jedná se o čtyřletý revolvingový plán, který je poskytován každý rok. Účastníci obdrží virtuální akcie - Phantom shares - v závislosti
na individuálním výkonu. Počet Phantom shares je určen dosažením klíčových výkonnostních ukazatelů. Phantom shares jsou oceněny k rozvahovému dni
podle aktuální ceny akcií DTAG, nejlepšího odhadu dosažení daných klíčových výkonnostních ukazatelů. Rezerva je vykázána v současné hodnotě nejlepšího
odhadu nákladů na vyrovnání současného závazku k rozvahovému dni. Rezerva je ke každému rozvahovému dni přeceněna proti zisku nebo ztrátě.
K 31. prosinci 2015 Společnost vykázala v rámci tohoto programu rezervu ve výši 9 mil. Kč. Během roku 2015 nebyl v rámci tohoto programu vyplacen žádný bonus.
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SMP (Share Matching Plan)
V roce 2015 Společnost zahájila nový plán vázaný na akcie, kde účastníci mohou dobrovolně investovat do akcií mateřské společnosti DTAG. Tento plán je
vypořádán reálnými akciemi na konci období, kdy jsou mateřskou společností poskytnuty další akcie. Plán je klasifikován jako kapitálový nástroj podle IFRS 2.
Akcie jsou vykázány ke dni poskytnutí v reálné hodnotě. Plán je klasifikován jako kapitálový nástroj, a proto se jeho hodnota nebude měnit během doby trvání
plánu. Reálná hodnota se rovná ceně akcie mateřské společnosti DTAG k datu poskytnutí snížené o očekávanou dividendu na následující čtyři roky. Rezerva
je vykázána proporcionálně ve vlastním kapitálu v ostatních kapitálových fondech po dobu trvání plánu
K 31. prosinci 2015 Společnost vykázala v rámci tohoto programu celkovou rezervu ve výši 0,5 mil. Kč.

DIVIDENDY
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 26. května 2015 si Společnost ponechala celý zisk a v roce 2015 nevyplatila žádnou dividendu.
V roce 2014 vyplatila Společnost svému jedinému akcionáři dividendu v celkové výši 4 919 mil. Kč

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

30 SMLUVNÍ A JINÉ BUDOUCÍ ZÁVAZKY A PŘÍSLIBY
K 31. prosinci 2015 a k 31. prosinci 2014 měla Společnost uzavřeny smlouvy s hlavními dodavateli v oblasti technologií a služeb v následujících hodnotách:
mil. Kč

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Do 1 roku

2 311

2 213

1 – 3 roky

403

1 216

3 – 5 let

122

44

Nad 5 let

281

354

Celkem

3 117

3 827

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

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Do 1 roku

798

516

1 – 3 roky

736

523

3 – 5 let

541

508

Nad 5 let

833

964

Celkem

2 908

2 511

Většina nájemních smluv je obnovitelná po skončení operativního pronájmu za tržní ceny.
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31 NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
K datu schválení této účetní závěrky nejsou známy žádné významné následné události.

32 SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Tato účetní závěrka byla schválena představenstvem Společnosti k vydání dne 17. března 2016. Tato účetní závěrka může být upravena na žádost a schválení
valné hromady Společnosti.

Mark Klein
Předseda představenstva

Martin Schlieker
Člen představenstva
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ FINANČNÍ POZICE
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2015
31. 12. 2015
mil. Kč

Pozn.

31. 12. 2014

1.1.2014

upraveno

upraveno

AKTIVA
OBĚŽNÁ AKTIVA
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

4

3 567

7 384

8 294

Obchodní a jiné pohledávky

5

5 417

4 822

5 306

Krátkodobé bankovní financování

6

58

0

0

8

64

91

7

691

572

537

402

273

155

Ostatní finanční aktiva
Zásoby
Náklady příštích období a ostatní oběžná aktiva
Zaplacená záloha na daň z příjmů
Oběžná aktiva celkem

339

290

38

10 482

13 405

14 421

DLOUHODOBÁ AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek

8

9 128

7 661

5 109

Goodwill

9

1 375

131

131

10

15 992

13 205

13 005

19

9

27

0

0

7

Dlouhodobá aktiva celkem

26 514

21 006

18 279

AKTIVA CELKEM

36 996

34 411

32 700

4 287

3 737

4 203

Dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobá aktiva
Ostatní finanční aktiva

ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Obchodní a jiné závazky
Krátkodobé bankovní financování

12
6

0

2 565

760

Ostatní finanční závazky

13

184

132

68

Rezervy

14

64

17

23

13

0

0

15

639

638

881

5 187

7 089

5 935

Daň z příjmu
Výnosy příštích období
Krátkodobé závazky celkem
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Ostatní finanční závazky

13

1 001

851

775

Rezervy

14

897

736

654

Výnosy příštích období

15

3

3

4

Odložený daňový závazek

16

304

85

92

Dlouhodobé závazky celkem

2 205

1 675

1 525

ZÁVAZKY CELKEM

7 392

8 764

7 460

VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál

18

520

520

520

Emisní ážio

18

397

3 288

5 344

1

1

0

18

104

104

104

28 582

21 734

19 272

Vlastní kapitál celkem

29 604

25 647

25 240

PASIVA CELKEM

36 996

34 411

32 700

Kapitálové rezervy
Zákonný rezervní fond
Nerozdělený zisk

Příloha na stranách 93 až 128 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ÚPLNÉHO VÝSLEDKU
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2015
mil. Kč

Poznámka

2015

2014

Tržby

20

27 076

24 072

Ostatní provozní výnosy

21

1 055

774

Nakoupené zboží materiál a telekomunikační služby

22

-9 309

-7 373

Osobní náklady

23

-3 212

-2 884

Odpisy

24

-4 783

-3 448

Ostatní provozní náklady

25

-4 743

-4 563

Provozní výsledek

6 084

6 578

Finanční výnosy

26

133

210

Finanční náklady

26

-211

-198

6 006

6 590

27

-1 217

-1 265

4 789

5 325

Zisk před zdaněním
Daň z příjmů
Čistý zisk běžného období
Ostatní úplný výsledek
Úplný výsledek za období

Příloha na stranách 93 až 128 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2015
mil. Kč

Pozn.

Základní
kapitál

Emisní ážio

Zákonný
rezervní fond

Ostatní
kapitálové
fondy

Nerozdělený
zisk

Celkem

520

5 344

104

0

19 272

25 240

Zůstatek k 1. 1. 2014
Úplný výsledek

0

0

0

0

5 325

5 325

Čistý zisk za období

0

0

0

0

5 325

5 325

Transakce s akcionáři

0

-2 056

0

0

-2 863

-4 919

Vyplacená dividenda

0

0

0

0

-4 919

-4 919

Vliv akvizice společnosti pod
společnou kontrolou*

28

0

-2 056

0

0

2 056

0

Tvorba ostatních
kapitálových fondů

0

0

0

1

0

1

520

3 288

104

1

21 734

25 647

Úplný výsledek

0

0

0

0

4 789

4 789

Čistý zisk za období

0

0

0

0

4 789

4 789

Transakce s akcionáři

0

-2 891

0

0

2 059

-832

Vliv akvizice společnosti*
pod společnou kontrolou

0

-2 891

0

0

2 059

-832

520

397

104

1

28 582

29 604

Zůstatek k 31. 12. 2014

Zůstatek k 31. 12. 2015

* Pohyb představuje vliv fúze se společností GTS Czech s.r.o. k 31. prosinci 2015 (více informací je k dispozici v zahajovací rozvaze vydané dne 18. června 2015), vliv akvizice společnosti CE Colo Czech s.r.o.
k 31. prosinci 2015 a fúzi se společností T-Systems Czech Republic a.s. k 31. prosinci 2014.
Příloha na stranách 93 až 128 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2015
mil. Kč

Pozn.

2015

2014 upravený

6 005

6 590

Peněžní toky z provozní činnosti
Zisk před zdaněním
Úpravy o nepeněžní operace:
Odpisy

24

4 783

3 448

Úrokové náklady netto

26

99

60

-227

-14

Zisk z prodeje dlouhodobého majetku
Ostatní nepeněžní náklady (+) / výnosy (-) netto

125

-71

10 785

10 013

19

225

Změna stavu zásob

52

-35

Změna stavu rezerv

-34

4

Změna stavu obchodních a jiných závazků

113

134

10 936

10 341

-1 047

-1 529

-108

-63

Peněžní toky z provozní činnosti před změnami pracovního kapitálu
Změna stavu obchodních a jiných pohledávek

Peněžní toky z provozní činnosti
Zaplacená daň z příjmů
Úroky vyplacené
Úroky přijaté

6

3

9 787

8 752

8, 10

-2 863

-5 135

28

-4 937

0

Pořízení dlouhodobých finančních aktiv

0

7

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

65

45

Příjmy z prodeje cenných papírů

59

422

0

20

-7 677

-4 641

Čisté peněžní toky z provozní činnosti
Peněžní tok z investiční činnosti
Pořízení dlouhodobého majetku
Pořízení dceřiné společnosti *

Poskytnutý finanční leasing
Čisté peněžní toky z investiční činnosti
Peněžní toky z finanční činnosti
Příjem krátkodobého financování

2,6

7 643

6 063

Splacení krátkodobého financování

2,6

-11 234

-6 039

Splacení krátkodobé půjčky

28

-2 042

0

Vyplacené dividendy

28

0

-4 919

Splacení závazků z finančních leasingů

10

-293

-126

Čisté peněžní toky z finanční činnosti

-5 927

-5 021

Čisté snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

-3 817

-910

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na začátku roku

4

7 384

8 294

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci roku

4

3 567

7 384

* Protihodnota předaná za nákup společnosti byla ponížena o přijaté peníze a peněžní ekvivalenty.
Příloha na stranách 93 až 128 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2015

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
INFORMACE O SKUPINĚ A SPOLEČNOSTI
Skupina T-Mobile Czech Republic, a.s. (dále jen „Skupina“) se skládá ze společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Společnost“) se sídlem
Tomíčkova 2144/1, Praha 4 a dceřiné společnosti CE Colo Czech s.r.o. se sídlem Nad Elektrárnou 1428/47, Praha 10 („Dceřinná společnost“ nebo
„CE Colo Czech“).
Skupina provozuje veřejnou mobilní komunikační síť, veřejnou pevnou komunikační síť a poskytuje mobilní komunikační služby, pevné komunikační služby
a šíření televizního signálu v rozsahu a podle podmínek uvedených na základě osvědčení Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „ČTÚ“) č. 310/7
ze dne 2. října 2015, opravňující k podnikání v elektronických komunikacích, resp. k výkonu komunikačních činností spočívajících v zajišťování veřejných
mobilních sítí, zajišťování veřejných pevných sítí a k poskytování služeb elektronických komunikací. Dále poskytuje služby systémové integrace, služby v oblasti
výpočetní a kancelářské techniky včetně pronájmu, servisu, poradenství, služby datových center, zřizování, instalaci, údržbu a servis telekomunikačních
zařízení, zpracování dat, datové služby, správu sítě a technické poradenství v oblasti telekomunikací.
Dne 1. ledna 2015 nabyla Společnost od společnosti pod společnou kontrolou společnost GTS Czech s.r.o. (níže “GTS Czech”) a v ten samý den proběhla
fúze GTS Czech se Společností. Společnost sestavila zahajovací výkaz finanční pozice a přílohu včetně popisu podstatných účetních pravidel a dalších
vysvětlujících informací k 1. lednu 2015, ke kterému byl dne 18. června 2015 vydán výrok auditora bez výhrad.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI GTS CZECH
Nabytá společnost GTS Czech byla zapsána do obchodního rejstříku dne 21. listopadu 2008. Registrované sídlo Zanikající společnosti bylo na adrese
Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 a jejím hlavním předmětem podnikání bylo poskytování telekomunikačních služeb, zřizování, instalace, údržba
a obsluha telekomunikačního zařízení, zpracování dat, datové služby, správa sítí a odborné poradenství v oblasti telekomunikací.

VLASTNICKÁ STRUKTURA SKUPINY
Dne 7. února 2014 byla podepsána smlouva mezi majoritním akcionářem Společnosti, společností CMobil B.V. a vlastníkem menšinového podílu Společnosti,
společností TMCZ Holdco II (Lux) S.à.r.l. o odkupu menšinového podílu ve společnosti. Po nabytí účinnosti této smlouvy se stala společnost CMobil B.V.
jediným akcionářem Společnosti. Dne 1.března 2015 došlo ke změně názvu/obchodní firmy jediného akcionáře na Deutsche Telekom Europe B.V. Vlastnická
struktura Společnosti byla k 31. prosinci 2015 a 31. prosinci 2014 následující:
Počet akcií
Akcionář

Splacený základní kapitál

tis. ks

mil. Kč

%

Deutsche Telekom Europe B.V. (do 1. března 2015 CMobil B.V.)

520

520

100,00

Celkem

520

520

100,00

Konečnou mateřskou společností Skupiny v průběhu účetních období končících 31. prosince 2015 a 31. prosince 2014 byla Deutsche Telekom AG („DTAG“)
která ovládá Deutsche Telekom Europe B.V. (dříve CMobil B.V.) prostřednictvím společnosti Deutsche Telekom Europe Holding B.V., která je kontrolovaná
Deutsche Telekom Europe Holding GmbH (dříve T-Mobile Global Holding Nr. 2 GmbH). Společnost Deutsche Telekom Europe B.V. je konsolidována
skupinou Deutsche Telekom AG a její výsledky jsou prezentovány v konsolidované účetní závěrce skupiny na stránkách www.telekom.de/investor-relations.

LICENCE A OCHRANNÉ ZNÁMKY
Skupina má k 31. prosinci 2015 v držení tyto příděly rádiových kmitočtů:
příděl rádiových kmitočtů pro zajišťování veřejné mobilní sítě v kmitočtových pásmech 900 MHz a 1800 MHz na dobu platnosti 20 let (pozbývá platnosti
v roce 2024),
příděl rádiových kmitočtů pro zajišťování veřejné mobilní sítě elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 2.1 GHz a 28 GHz na dobu platnosti 20 let
(pozbývá platnosti v roce 2024),
příděl rádiových kmitočtů pro zajišťování veřejné mobilní sítě v kmitočtových pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz na dobu platnosti 15 let (pozbývá
platnosti v roce 2029),
příděl rádiových kmitočtů pro zajišťování veřejné komunikační sítě v pásmu 26 GHz, který pozbývá platnosti v roce 2020.
Příděly rádiových kmitočtů jsou dále v textu účetní závěrky zkráceně nazývány licencemi. Licence nespadají do působnosti IFRIC 12 Ujednání o poskytování
licenčních služeb a Skupina tedy neúčtuje o licencích jako o licenčních službách.
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V rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví ČR je Skupina zapsána jako majitel 168 registrovaných ochranných známek.
Na základě sublicenční smlouvy uzavřené mezi Skupinou a Deutsche Telekom AG (právní nástupce T-Mobile International AG) je Skupina oprávněna užívat
rovněž příslušné ochranné známky zaregistrované v České republice společností DTAG.

2 SHRNUTÍ VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH POSTUPŮ
ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ
Účetní závěrka byla zpracována v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií („IFRS“) na principu historických
pořizovacích cen, s výjimkou derivátových nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou.
Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny, pokud není uvedeno jinak, v milionech korun českých (mil. Kč).
Účetní postupy použité při sestavování této účetní závěrky jsou uvedeny níže. Tyto postupy jsou konzistentní s účetními postupy použitými při sestavování
všech uvedených období pokud není uvedeno jinak.

SROVNATELNÉ ÚDAJE
Srovnatelné údaje jsou vykázány ve finančních výkazech T-Mobile Czech Republic, a.s., sestavených v souladu s IFRS. Takové finanční výkazy jsou považovány
za relevantní k posouzení změny finanční pozice Skupiny v průběhu účetního období končícího 31. prosince 2015.
Vlastnický podíl v GTS Czech a CE Colo Czech byl převeden na Společnost společností, která je pod společnou kontrolou. Tato transakce je podnikovou
kombinaci společností pod společnou kontrolou.
Standard IFRS 3 obsahuje pravidla účtování podnikových kombinací. Transakce mezi podniky (společnostmi) pod společnou kontrolou jsou však vyňaty
z působnosti tohoto standardu. Skupina aplikuje na tyto transakce metodu převzetí ocenění po předchůdci (jinak též metoda spojení podílů). Při použití
této metody přebírá nabyvatel ocenění aktiv a závazků pořízené společnosti v hodnotách vykázaných v konsolidované účetní závěrce nejvyšší mateřské
společnosti, tj. z konsolidované účetní závěrky Deutsche Telekom AG („DTAG“).
Na skupinu DTAG přešlo vlastnictví GTS Czech a CE Colo Czech transakcí z 30. května 2014, kdy DTAG získala kontrolu nad skupinou GTS (včetně GTS
Czech a CE Colo Czech) od skupiny soukromých investorů. Protože nešlo o podnikovou kombinaci pod společnou kontrolou, aplikovala DTAG v souladu
s IFRS 3 na tuto transakci metodu koupě. Aktiva a závazky skupiny GTS (včetně GTS Czech a CE Colo Czech) byly k datu akvizice oceněny reálnou hodnotou
a přebytek kupní ceny nad součtem čistých aktiv oceněných reálnými hodnotami byl vykázán jako goodwill.
Skupina nesestavila konsolidovanou účetní závěrku dle IFRS za rok končící 31. prosince 2014. Nicméně tato účetní závěrka vychází z metod, které by byly
použity při sestavení konsolidované účetní závěrky dle IFRS pro rok končící 31. prosince 2014.
Do konsolidované účetní závěrky by aktiva a závazky GTS Czech a CE Colo Czech byly převzaty v ocenění použitém pro konsolidovanou účetní závěrku DTAG.
Fúze sloučením s GTS Czech měla vliv na strukturu vlastního kapitálu Skupiny. Efekt je vykázán ve výkazu o změnách vlastního kapitálu a popsán v Poznámce 18.

ZMĚNA KLASIFIKACE
Skupina se rozhodla vykazovat transakce obsahující finanční ujednání na samostatném řádku finančních výkazů. Cílem změny klasifikace je poskytnutí
relevantnější informace o dopadu faktoringových a reverzně faktoringových transakcí na finanční pozici a peněžní toky Skupiny. Výsledkem je od 1. ledna 2015
změna vykazování, kde všechna faktoringová a reverzně faktoringová ujednání jsou vykazována na novém řádku finančních výkazů „krátkodobé bankovní
financování“ a související peněžní toky jsou vykázány pod peněžními toky z finanční činnosti. Srovnatelné údaje byly upraveny tak, aby zobrazovaly vývoj
faktoringových ujednání v čase ve výkazu finanční pozice a výkazu peněžních toků. Změna vykázání nemá žádný vliv na úplný výsledek hospodaření za roky
2014 a 2013. Vliv změny za každé srovnatelné období zobrazuje tabulka níže.
Dále se Skupina rozhodla s účinkem od 1. ledna 2015 vykázat rezervu na nevybranou dovolenou a bonusy na řádku finančních výkazů obchodní a jiné
závazky, namísto řádku krátkodobé rezervy. Tato změna má za cíl lepší vykazovací schopnost finančních výkazů. Srovnatelné údaje byly upraveny ve výkazu
finanční pozice. Tato změna nemá žádný vliv na úplný výsledek hospodaření a peněžní toky za roky 2014 a 2013.
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Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 a 1. prosinci 2014:

mil. Kč

Balance před změnou
klasifikace 31.12.2014

Změna klasifikace I

Změna klasifikace II

Balance po změně
klasifikace 31.12.2014

5 834

-2 565

468

3 737

ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Obchodní a jiné závazky
Krátkodobé bankovní financování

0

2 565

0

2 565

Ostatní finanční závazky

132

0

0

132

Rezervy

485

0

-468

17

Výnosy příštích období

638

0

0

638

7 089

0

0

7 089

34 411

0

0

34 411

Balance před změnou
klasifikace 1.1.2014

Změna klasifikace I

Změna klasifikace II

Balance po změně
klasifikace 1.1.2014

4 464

-760

499

4 203

0

760

0

760

68

0

0

68

522

0

-499

23

Krátkodobé závazky celkem
ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM

m
mil. Kč
ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Obchodní a jiné závazky
Krátkodobé bankovní financování
Ostatní finanční závazky
Rezervy
Výnosy příštích období
Krátkodobé závazky celkem
ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM

881

0

0

881

5 935

0

0

5 935

32 700

0

0

32 700

Výkaz peněžních toků za rok končící 31. prosince 2014:

mil. Kč

Balance
před změnou
klasifikace
2014

Změna
klasifikace Ia

Změna
klasifikace Ib

Balance
po změně
klasifikace
2014

Změna
klasifikace II

Čisté peněžní toky z provozní činnosti
Změna stavu obchodních a jiných pohledávek
Změna stavu rezerv
Změna stavu obchodních a jiných závazků

75

150

0

0

225

-27

0

0

31

4

339

-934

760

-31

134

Čisté peněžní toky z finanční činnosti
Příjem krátkodobého financování

0

6 063

0

0

6 063

Splacení krátkodobých finančních závazků

0

-5 279

-760

0

-6 039

Komentáře k zůstatkům a pohybům faktoringových a reverzně faktoringových ujednání jsou v poznámkách 2i a 6.
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POUŽITÍ NOVÝCH/REVIDOVANÝCH STANDARDŮ A NOVÝCH STANDARDŮ (VČETNĚ NOVEL EXISTUJÍCÍCH STANDARDŮ) DOSUD
NEAPLIKOVANÝCH SKUPINOU
V roce 2015 Skupina aplikovala následující standardy a novely standardů.
a) Aplikováno v průběhu roku:
Zdokonalení mezinárodních účetních standardů 2013 (vydáno v prosinci 2013, účinné ve znění schváleném EU pro účetní období začínající dne
1. ledna 2015 nebo později). Novely zahrnují změny, které ovlivňují 4 standardy:
– IFRS 1, První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
– IFRS 3, Podnikové kombinace
– IFRS 13, Ocenění reálnou hodnotou
– IAS 40, Investice do nemovitostí
IFRIC 21 – Odvody (vydáno v květnu 2013, účinné ve znění schváleném EU pro účetní období začínající dne 1. ledna 2015 nebo později). Interpretace
vyjasňuje účtování odvodu, který není daní z příjmů právnických osob. Interpretace definuje rozhodnou skutečnost, která vede ke vzniku závazku.
Aplikované standardy a novely standardů nemají významný dopad na konsolidovanou účetní závěrku Skupiny.
b) Nově vydané standardy, novely standardů a jejich interpretace, které nejsou dosud účinné a nebyly Skupinou předčasně aplikovány:
Novela standardu IAS 19, Plán požitků: Zaměstnanecké příspěvky (vydaná v prosinci 2013, účinná ve znění přijatém EU pro účetní období začínající
1. února 2015 nebo později). Tato novela není pro Skupinu relevantní.
Zdokonalení Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2012 (vydané v prosinci 2013, účinné ve znění schváleném EU pro období začínající
1. února 2015 nebo později). Novely zahrnují změny z výročního projektu zlepšení IFRS 2010-12, které mají vliv na 7 standardů:
– IFRS 2, Úhrady vázané na akcie
– IFRS 3, Podnikové kombinace
– IFRS 8, Provozní segmenty
– IFRS 13, Ocenění reálnou hodnotou
– IAS 16, Pozemky, budovy a zařízení
– IAS 38, Nehmotná aktiva: Metoda přecenění
– Následné novely standardu IFRS 9, Finanční nástroje a IAS 37, Rezervy, podmíněné závazky a podmíněné aktiva
– IAS 39, Finanční nástroje – účtování a oceňování
Zdokonalení Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2014 (vydáno v září 2014, účinné ve znění schváleném EU pro účetní období začínající
1. ledna 2016 nebo později). Tato sada novel má vliv na 4 standardy:
– IFRS 5, Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončené činnosti, ohledně metod likvidací
– IFRS 7, Finanční nástroje: Zveřejnění informací (s následnou novelou IFRS 1) ohledně smluv o poskytování služeb
– IAS 19, Zaměstnanecké požitky týkající se diskontních sazeb
– IAS 34, Mezitímní účetní výkaznictví
Novela standardu IAS 16, Pozemky, budovy a zařízení a IAS 38, Dlouhodobý nehmotný majetek, týkající se odpisů a amortizace. (vydaná v květnu 2014,
účinná ve znění schváleném EU pro účetní období začínající dne 1. ledna 2016, nebo později). Novela vyjasňuje, že výnosové metody kalkulace odpisů
nejsou vhodné. Novela nebude mít významný vliv na konsolidovanou účetní závěrku Skupiny.
Novela standardu IAS 16, Pozemky, budovy a zařízení a IAS 41, Zemědělství, týkající se změny účetního výkaznictví pro zemědělské plodiny (vydaná
v červnu 2014, účinná ve znění schváleném EU pro účetní období začínající dne 1. ledna 2016 nebo později). Novela není relevantní pro konsolidovanou
účetní závěrku Skupiny.
Novela standardu IFRS 11, Společná ujednání o nabytí účasti ve společném podnikání (vydaná v květnu 2014, účinná ve znění schváleném EU pro
účetní období začínající dne 1. ledna 2016 nebo později). Tato novela objasňuje pokyny jak účtovat o nabytí účasti ve společném podnikání a správnost
takového účtování. Management Skupiny nepředpokládá, že novela bude mít významný vliv na konsolidovanou účetní závěrku Skupiny.
Podněty ke zveřejnění novely IAS 1 (vydané v prosinci 2014, účinné ve znění schváleném EU pro účetní období začínající dne 1. ledna 2016 nebo později).
Standard byl pozměněn pro objasnění konceptu významnosti a vysvětluje, že účetní jednotka nemusí zveřejňovat určité informace, které jsou požadovány
dle IFRS za předpokladu, že tyto informace nejsou významné, a to i v případě, že IFRS stanovuje seznam specifických požadavků pro zveřejnění, resp.
minimální požadované náležitosti pro zveřejnění. Standard rovněž poskytuje nové doporučení pro mezisoučty ve finančních výkazech. Management
Skupiny nepředpokládá, že novela bude mít významný vliv na konsolidovanou účetní závěrku Skupiny.
Investiční společnosti: Použití výjimek z konsolidace, dodatek k IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28 (vydáno v prosinci 2014, účinné pro účetní období začínající
dne 1. ledna 2016 nebo později, dosud neschváleno EU). Novela není relevantní pro konsolidovanou účetní závěrku Skupiny.
IFRS 14, Časové rozlišení zohledňující regulaci (vydaný v lednu 2014, účinný pro účetní období začínající dne 1. ledna 2016 nebo později, dosud
neschváleno EU). Nový standard poskytuje informace o výjimkách pro „prvouživatele“ IFRS. Standard není pro Skupinu relevantní.
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IFRS 9, Finanční nástroje – klasifikace a oceňování (vydaný v červenci 2014, účinný pro účetní období začínající dne 1. ledna 2018 nebo později, dosud
neschváleno EU). Standard se zaměřuje na klasifikaci, oceňování, snížení hodnoty a zajišťovací účetnictví a nahrazuje pokyny z IAS 39, které se vztahují
ke klasifikaci a oceňování finančních aktiv. Standard IFRS 9 zachovává, ale zjednodušuje smíšený model oceňování a stanovuje tři základní kategorie
oceňování finančních aktiv: zůstatkovou cenou, reálnou hodnotou přes ostatní položky úplného výsledku hospodaření a reálnou hodnotou proti výkazu
zisku a ztráty. Klasifikace závisí na obchodním modelu a na charakteristikách smluvních peněžních toků, plynoucích z finančního aktiva. Investice
do kapitálových nástrojů musí být oceněna v reálné hodnotě proti výkazu zisku a ztráty s neodvolatelnou volbou již od počátku, aby odrážela změny
reálné hodnoty v ostatním výsledku hospodaření. IFRS 9 zavádí nový model pro vykázání ztrát ze snížení hodnoty - model očekávaných úvěrových rizik
(ECL). Většina požadavků ze standardu IAS 39 týkajících se klasifikace a oceňování finančních závazků byla převzata do standardu IFRS 9 v nezměněné
podobě. Klíčovou změnou bude požadavek na společnosti, aby vykazovali efekty změn vlastního úvěrového rizika z finančních závazků, vedených
v reálné hodnotě proti výkazu zisku a ztráty v ostatním výsledku hospodaření. Požadavky na zajišťovací účetnictví byly upraveny tak, aby více propojili
účetnictví a řízení rizika. Standard poskytuje společnostem možnost volby mezi účetní politikou aplikující požadavky zajišťovacího účetnictví ze standardu
IFRS 9, nebo pokračování v aplikaci IAS 39 pro všechna zajištění, protože standard IFRS 9 neřeší účtování makro zajištění. Skupina v současnosti
vyhodnocuje dopad na svou konsolidovanou účetní závěrku.
Novely standardu IFRS 10, Konsolidovaná účetní závěrka a IAS 28, Investice v přidružených a společných podnicích (vydané v září 2014, účinnost pro EU
zatím nevyhlášena). Tyto novely řeší nesoulad mezi požadavky dle IFRS 10 a IAS 28 zabývající se prodejem nebo vkladem majetku mezi investora a jeho
přidružený nebo společný podnik. Novely nejsou pro Skupinu relevantní.
IFRS 15, Výnosy ze smluv se zákazníky (vydaný v květnu 2014, účinný pro účetní období začínající dne 1. ledna 2018 nebo později, dosud neschváleno
EU). Tento nový standard zavádí princip, že výnosy se vykazují podle ceny transakce v čase, kdy jsou zboží nebo služby převedené na zákazníka. Nový
standard také povede ke zvýšení rozsahu informací poskytovaných o výnosech, bude poskytovat vodítko pro transakce, které dříve nebyly komplexně
řešeny (například výnosy ze služeb, nebo změny ve smlouvách) a řeší transakce, při nichž prodejce poskytuje více než jedno plnění. Přijetí nového
standardu bude mít za následek významné změny v konsolidované účetní závěrce Skupiny, a to především pokud jde o načasování uznání výnosů, a dále
ve vztahu ke kapitalizaci nákladů na získávání smluv se zákazníky. Načasování uznání výnosů a klasifikace výnosů, ať už jako výnosy za poskytování služeb
nebo z prodeje zboží, bude ovlivněno v důsledku uplatnění nových principů pro rozdělení smluvní ceny. Naše aktivity, související procesy a systémy jsou
složité a současný odhad je, že Skupina bude potřebovat několik měsíců na zavedení nových účetních pravidel, odhadů, úsudků a procesů v souladu
s novým standardem. Důsledkem toho není možné přesně odhadnout vliv nového standardu.
IFRS 16, Leasingy (vydán v lednu 2016, účinný pro účetní období začínající dne 1. ledna 2019 nebo později, dosud neschváleno EU). Nový standard
nahrazuje požadavky standardu IAS 17, Leasingy. Všechny leasingy vedou u nájemce k získání práva užívat aktivum na začátku leasingu, a pokud
jsou leasingové platby placeny v průběhu času, také k zajištění financování tohoto aktiva. IFRS 16 tudíž eliminuje u nájemce klasifikaci leasingu
na operativní a finanční tak, jak je vyžadováno standardem IAS 17 a místo toho zavádí jeden účetní model. Nájemce vykáže: (a) aktivum a závazek pro
všechny leasingy s dobou trvání delší než 12 měsíců, pokud se nejedná o aktivum s nízkou hodnotou; a za (b) vykáže odpisy aktiva z leasingu odděleně
od úroku z leasingového závazku ve výkazu zisku a ztráty. IFRS 16 podstatně posouvá požadavky na účtování leasingu na straně pronajímatele, uvedené
ve standardu IAS 17. Pronajímatel pokračuje v klasifikaci svých leasingů na operativní nebo finanční a účtuje o těchto dvou typech rozdílně. Aplikace
nového standardu významně ovlivní konsolidovanou účetní závěrku Skupiny, zejména v oblasti vykazování operativního leasingu ve výkazu finanční
pozice. Aktivity, související procesy a systémy Skupiny jsou složité a současný odhad je, že Skupina bude potřebovat několik měsíců na zavedení nových
účetních pravidel, odhadů, úsudků a procesů v souladu s novým standardem. Důsledkem toho není možné přesně odhadnout vliv nového standardu.
a) Použití odhadů
Při sestavování účetní závěrky Skupina používá odhady a předpoklady o výši účetní hodnoty aktiv a závazků která není okamžitě zřejmá z jiných zdrojů.
Odhady a příslušné předpoklady se realizují na základě zkušeností z minulých období a jiných faktorů včetně očekávaných budoucích událostí které se
v daném případě považují za relevantní. Skutečné výsledky se od těchto odhadů mohou lišit.
Odhady a předpoklady u kterých je riziko významné změny zůstatkových hodnot aktiv a závazků v následných účetních obdobích jsou v této účetní závěrce
popsány. Odhady a příslušné předpoklady se pravidelně prověřují. Opravy účetních odhadů se vykazují v období ve kterém byl daný odhad opraven (pokud
má oprava vliv pouze na příslušné období) a v budoucích obdobích (pokud má oprava vliv na běžné i budoucí období).
Mezi odhady patří zejména:
odhad zpětně získatelné částky penězotvorné jednotky ke které je přiřazen goodwill pro účely testování snížení hodnoty (viz Poznámka 9),
opravná položka k pochybným pohledávkám (viz Poznámka 5)
b) Principy konsolidace
Dceřiné společnosti jsou všechny společnosti, nad kterými má Skupina kontrolu. Skupina kontroluje společnost, pokud je vystavena, nebo má právo na variabilní
výnosy na základě její angažovanosti v jednotce, do které investovala, a má schopnost ovlivnit tyto výnosy prostřednictvím své pravomoci řídit aktivity této jednotky.
Dceřiné společnosti jsou plně konsolidovány od okamžiku, kdy Skupina získá kontrolu a dekonsolidovány k datu, kdy přestává mít kontrolu.
Transakce se spřízněnými stranami, balance a nerealizované zisky z transakcí mezi společnostmi ve skupině jsou eliminovány. Nerealizované ztráty jsou také
eliminovány, pokud transakce neposkytuje evidenci o snížení hodnoty převáděného aktiva. Účetní politiky dceřiných společností jsou změněny tak, aby byly
konzistentní s účetními politikami Skupiny.
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Nekontrolní podíly na výsledku hospodaření a vlastním kapitálu dceřiných společností jsou vykázány separátně v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty,
konsolidovaném výkazu ostatního úplného výsledku hospodaření, konsolidovaném výkazu změn vlastního kapitálu a konsolidovaném výkazu finanční pozice.
Skupina považuje transakce s nekontrolními podíly, které nevedou ke ztrátě kontroly za transakce s vlastníky Skupiny. Změna vlastnického podílu vede
k úpravě mezi účetní hodnotou kontrolního a nekontrolního podílu pro zohlednění jejich relativního podílu na dceřiné společnosti. Rozdíl mezi částkou úpravy
nekontrolního podílu a jakékoli zaplacené, nebo přijaté protihodnoty je vykázán jako separátní rezerva ve vlastním kapitálu náležícího vlastníkům Skupiny.
Vzhledem k faktu, že podnikové kombinace Skupiny jsou podnikovými kombinacemi pod společným vlivem, Skupina nevyužívá metodu koupě pro účely fúze
a konsolidace. Kupní cena dceřiné společnosti je určena na základě predikce budoucích diskontovaných peněžních toků.
Konsolidovaná účetní závěrka je připravena za použití metody převzetí účetních hodnot předchůdce (podobné spojení podílů), kdy nabyvatel převezme
ocenění dceřiných aktiv a závazků (kde jsou reálné hodnoty určeny na úrovni DTAG, včetně souvisejícího GW) z konsolidované účetní závěrky konečné
mateřské společnosti (viz. Poznámka 2 srovnatelné údaje).
Konsolidační rozdíl, který reprezentuje rozdíl mezi kupní cenou dceřiné společnosti a čistou účetní hodnotou jejích aktiv a závazků ke dni akvizice je vykázán
jako změna vlastního kapitálu Skupiny.
c) Podnikové kombinace
Akvizice dceřiných společností je účtována metodou koupě. Protihodnota zaplacená za pořízení dceřiné společnosti je rovna reálné hodnotě převáděných
aktiv a vzniklých závazků. Uhrazená protihodnota zahrnuje reálnou hodnotu jakýchkoli aktiv a závazků, které vyplývají z dohody o podmíněném plnění.
Pořízená identifikovatelná aktiva, závazky a podmíněné závazky převzaté v rámci podnikové kombinace jsou prvotně rozeznány v reálné hodnotě k datu
pořízení. Náklady spojené s akvizicí jsou vykázány jako náklady v okamžiku jejich vynaložení.
Jestliže je ke konci účetního období, kdy se kombinace realizovala, prvotní zaúčtování podnikové kombinace prozatímní, Skupina vykáže položky, jejichž
zaúčtování není konečné, v prozatímních hodnotách. Během rozhodného období jsou tyto prozatímní částky upraveny nebo jsou vykázána dodatečná aktiva
a závazky tak, aby upravené hodnoty odrážely nové informace, jež Skupina obdržela o skutečnostech a okolnostech, které existovaly k datu akvizice a které,
pokud by byly známy, by ovlivnily hodnoty vykázané k datu akvizice.
Rozhodné období je období od data akvizice do data, kdy Skupina obdrží kompletní informace o skutečnostech a okolnostech, které existovaly k datu
akvizice, nejdéle však jeden rok od data akvizice.
Podnikové kombinace pod společnou kontrolou jsou účtovány na základě metody převzetí účetních hodnot předchůdce (podobné spojení podílů). Podle
této metody Skupina převezme ocenění dceřiných aktiv a závazků z konsolidované účetní závěrky konečné mateřské společnosti, tj. z konsolidované účetní
závěrky DTAG.
d) Goodwill
Goodwill, který vzniká při akvizici podniku, představuje přebytek
předané protihodnoty
hodnoty nekontrolního podílu na koupeném podniku a
reálné hodnoty původního podílu na vlastním kapitálu koupeného podniku k datu akvizice nad čistou reálnou hodnotou identifikovatelných aktiv
a závazků koupeného podniku k datu akvizice.
V případě, že jsou tyto hodnoty nižší než čistá reálná hodnota identifikovatelných aktiv a závazků koupeného podniku, rozdíl je rozeznán přímo
do hospodářského výsledku jako výhodná koupě.
Goodwill vzniklý při akvizici dceřiných společností je zahrnut v nehmotných aktivech. Goodwill není odepisován, ale je jednou ročně, případně častěji,
existuje-li náznak možného snížení hodnoty, testován na snížení hodnoty. Goodwill je oceněn pořizovacím nákladem sníženým o kumulované ztráty ze snížení
hodnoty. Zisky a ztráty z prodeje podniku zahrnují účetní hodnotu goodwill, který se vztahuje k prodanému podniku.
Pro účely testování snížení hodnoty se goodwill přiřadí penězotvorným jednotkám. Přiřazen je té penězotvorné jednotce nebo skupinám penězotvorných
jednotek, o nichž se předpokládá, že budou mít prospěch z podnikové kombinace, ve které goodwill vznikl. Penězotvorné jednotky nebo skupiny
penězotvorných jednotek jsou identifikovány na nejnižší úrovni, na které je goodwill sledován pro interní manažerské účely, tj. provozní segmenty. Skupina je
považována za jednu penězotvornou jednotku.
e) Přepočty cizích měn
Funkční měna a měna používaná pro vykazování je česká koruna. Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány kurzem České
národní banky platným v den transakce. Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kursem
zveřejněným Českou národní bankou ke konci vykazovaného období. Všechny kurzové zisky nebo ztráty z přepočtu peněžních aktiv pohledávek a závazků
jsou účtovány do zisku nebo ztráty.
f) Společná ujednání
Společná ujednání mohou mít dle IFRS 11 formu společné činnosti nebo společného podniku.
Skupina posoudila smluvní práva a povinnosti plynoucí z jednotlivých společných ujednání a vyhodnotila povahu společných ujednání jako společnou činnost.
Skupina v souvislosti se svou účastí na společné činnosti vykazuje aktiva a závazky včetně podílů na veškerých společně držených aktivech a vzniklých
závazcích a svůj podíl na výnosech a nákladech vzniklých ze společné činnosti a to vše v souladu s platnými smluvními podmínkami. Další informace týkající
se společných ujednání jsou uvedeny v Poznámce 10.
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g) Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
Peněžní prostředky a ekvivalenty peněžních prostředků představují peníze v hotovosti bankovní depozita a jiné vysoce likvidní finanční nástroje směnitelné
za známou částku peněžních prostředků a splatností kratší než 3 měsíce od data pořízení (zejména depozitní směnky a termínové vklady).
h) Zásoby
Nakoupené zásoby jsou oceněny pořizovací cenou nebo čistou realizovatelnou hodnotou a to nižší z obou hodnot. Pořizovací cena nakupovaných zásob
zahrnuje zejména cenu pořízení a ostatní náklady spojené s dodáním zásob na místo uskladnění. Tyto náklady zahrnují zejména clo skladovací poplatky při
dopravě a dopravné za dodání na místo skladování. V případě mobilních telefonů při posuzování čisté realizovatelné hodnoty je také zohledňována současná
hodnota očekávaných peněžních toků vázaných na smlouvu uzavřenou s koncovým zákazníkem.
Skupina vytváří opravné položky k zastaralým pomaluobrátkovým a poškozeným zásobám o které jsou příslušné zůstatky zásob sníženy.
Pro veškeré úbytky nakoupených zásob užívá Skupina metodu váženého průměru.
i) Finanční nástroje
Finanční aktiva
Skupina klasifikuje svá finanční aktiva do následujících kategorií:
půjčky a pohledávky
finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
Klasifikace plyne z účelu pro který byla finanční aktiva pořízena. Vedení Skupiny určuje klasifikaci finančních aktiv při jejich prvotním zaúčtování.
Půjčky a pohledávky
Půjčky a pohledávky jsou nederivátová finanční aktiva s danými nebo předpokládanými platbami která nejsou kótována na aktivním trhu a která Skupina
nedrží s cílem prodat okamžitě ani v krátkém období. Jsou zahrnuty do krátkodobých aktiv, s výjimkou půjček a pohledávek s dobou splatnosti delší než
12 měsíců od rozvahového dne. Ty jsou klasifikovány jako dlouhodobá aktiva. Půjčky a pohledávky jsou zahrnuty ve výkazu finanční pozice v položkách
Obchodní a jiné pohledávky, peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty a Ostatní finanční aktiva.
Obchodní a jiné pohledávky se prvotně vykazují v reálné hodnotě a následně jsou oceňovány v naběhlé hodnotě na základě metody efektivní úrokové
sazby po odečtení kumulované ztráty ze snížení hodnoty (dále „opravné položky“). Hodnota obchodních a jiných pohledávek se snižuje v případě že existují
objektivní důkazy o tom, že Skupina nebude schopna inkasovat veškeré dlužné částky podle původně sjednaných podmínek. Skupina vychází z následujících
indikátorů pro určení zda došlo k znehodnocení pohledávek: finanční problémy dlužníka, pravděpodobnost, že dlužník bude v úpadku či reorganizaci, nebo
je v prodlevě ve splácení. Opravné položky nejsou tvořeny k pohledávkám v rámci skupiny DTAG. Takto vykázaná opravná položka aproximuje rozdíl mezi
účetní hodnotou pohledávky a předpokládanou zpětně získatelnou částkou, která je rovna současné hodnotě očekávaných peněžních toků diskontovaných
původní tržní diskontní sazbou platnou pro obdobné případy pohledávek. Ztráty ze snížení hodnoty jsou vykázány do zisku nebo ztráty. Nedobytné obchodní
pohledávky jsou odepsány proti účtu opravné položky.
Skupina odepisuje pohledávky vůči opravným položkám až po uskutečnění všech právních kroků k vymožení případně po prodeji pohledávek. Následně
obdržené platby za již odepsané pohledávky jsou účtovány do zisku nebo ztráty.
V červnu 2014 Skupina uzavřela smlouvu o regresním faktoringu s bankou Helaba Landesbank Hessen Thüringen Girozentrale (dále jen „faktoring“). Skupina
vykazuje finanční aktivum, které je předmětem faktoringu, v rozsahu své trvající spoluodpovědnosti, tedy v částce odpovídající maximálnímu možnému
plnění, které by mohlo být po Skupině bankou vyžadováno. Skupina rovněž vykazuje související závazek, který je oceněn tak, aby čistou účetní hodnotou
převáděného aktiva a souvisejícího závazku byla reálná hodnota práv a povinností, které si Skupina ponechala.
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
Skupina využívá měnové forwardy pro zajištění očekávaných peněžních toků. Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty jsou prvotně
vykázána v reálné hodnotě a následně oceňována reálnou hodnotou. Nerealizované zisky a ztráty z přecenění finančních aktiv na reálnou hodnotu, stejně
jako realizované zisky a ztráty, jsou vykázány v zisku nebo ztrátě. Informace o účtování finančních derivátů jsou uvedeny v Poznámce 3.
Finanční závazky
Finanční závazky se klasifikují podle charakteru smluvních ujednání. Finanční závazky představují zejména závazky z obchodního styku, krátkodobé bankovní
financování, závazky z finančního pronájmu, kontokorentní účty, úvěry od mateřské společnosti DTAG a ostatní závazky.
Krátkodobé závazky z obchodního styku a ostatní finanční závazky, kromě závazků v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty jsou prvotně vykázány
v reálné hodnotě a následně oceňovány v zůstatkové hodnotě s použitím metody efektivní úrokové sazby.
Dodavatelské financování
Skupina využívá finanční nástroje a metody pro optimalizaci řízení pracovního kapitálu a likvidity v dodavatelském řetězci, konkrétně reverzní faktoring
obchodních závazků Skupiny. Tyto faktoringové transakce vedou ke změně platebních podmínek dodavatelských faktur a jejich transformaci z obchodních
závazků na závazky vůči bankám. Dotčené obchodní závazky jsou odúčtovány a jsou nahrazeny závazky z krátkodobého bankovního financování (viz.
Poznámka 6).
Přehled finančních aktiv a závazků dle jednotlivých tříd je uveden v Poznámce 19.
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j) Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek, kromě pozemků je oceněn pořizovací cenou sníženou o kumulované odpisy a o snížení hodnoty. Pořizovací cena zahrnuje
cenu pořízení, dopravné, clo, poplatky za instalaci, výpůjční náklady, odhadované náklady na demontáž a vyřazení aktiva a na uvedení lokalit pro základnové
stanice sítě do původního stavu a ostatní související náklady.
Odpisy jsou vypočteny s použitím lineární metody odpisování a jsou založeny na následujících odhadovaných životnostech majetku:
Kategorie majetku
Budovy, stavby a technická zhodnocení pronajatých budov
Provozní zařízení: Technologická zařízení sítě (GSM, UMTS)
Dopravní prostředky, výpočetní technika a kancelářské vybavení

Doba životnosti (v letech)
10 – 50 let nebo podle doby pronájmu
3–10
3–13

Pozemky, které jsou oceněny pořizovacími náklady nejsou odepisovány.
Zbytková hodnota aktiv a jejich životnost je posuzována a v případě potřeby upravena ke každému konci vykazovaného období.
Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku jsou v okamžiku vynaložení účtovány do zisku nebo ztráty.
V případě, že zůstatková hodnota majetku přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou hodnotu, je zůstatková hodnota snížena tak, aby odpovídala
zpětně získatelné hodnotě tohoto majetku. Zpětně získatelná hodnota je vypočtena jako vyšší z reálné hodnoty snížené o náklady na prodej a hodnoty
z užívání, tj. současné hodnoty budoucích peněžních toků, které se očekávají, že budou získány z majetku nebo penězotvorné jednotky.
Zisk nebo ztráta z likvidace, prodeje nebo vyřazení majetku se stanoví jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní hodnotou majetku a jsou zaúčtovány v zisku
nebo ztrátě.
k) Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek představuje zejména následující položky:
i) Licence UMTS
Licence UMTS představuje právo provozovat mobilní komunikační sítě na území České republiky ve standardu UMTS. Licence je vykázána ve výši ceny
pořízení snížené o kumulované odpisy. Licence začala být komerčně užívána v říjnu 2005. Licence je odpisována lineárně po dobu předpokládané životnosti.
Dobou životnosti licence se předpokládá období od okamžiku, kdy je licence komerčně využitelná, do konce její platnosti v roce 2024.
ii) Licence GSM
Licence GSM představuje právo k poskytování komunikačních služeb na území České republiky a k výstavbě a provozování komunikačního zařízení
ve standardu GSM. Licence je vykázána ve výši ceny pořízení snížené o kumulované odpisy. Licence je odpisována lineárně po dobu předpokládané
životnosti. Dobou životnosti licence se předpokládá období od okamžiku, kdy je licence komerčně využitelná, do konce její platnosti v roce 2024.
iii) Licence LTE
Licence LTE představuje právo k poskytování komunikačních služeb na území České republiky a k výstavbě a provozování komunikačního zařízení
ve standardu LTE. Licence je vykázána ve výši ceny pořízení snížené o kumulované odpisy. Licence je odpisována lineárně po dobu předpokládané životnosti.
Dobou životnosti licence se předpokládá období od okamžiku, kdy je licence komerčně využitelná, do konce její platnosti v roce 2029.
iv) Software
Kapitalizované náklady na software zahrnují licenční poplatky za užívání softwaru, náklady na poradenské služby spojené s implementací softwaru a interní
mzdové náklady přímo související s integrací nakoupeného softwaru. Software je odpisován po dobu očekávané využitelnosti, tzn. dva až šest let nebo
po dobu trvání smlouvy. Náklady na poradenské služby, které vznikají po zařazení příslušného softwarového systému do užívání a nesplňují kritéria pro
kapitalizaci, jsou účtovány do nákladů v okamžiku vzniku.
v) Zákaznické báze
Zákaznické báze získané podnikovou kombinací jsou vykázány v reálné hodnotě k datu akvizice. Zákaznické báze má konečnou dobu životnosti a jsou
vykazovány v pořizovací ceně snížené o kumulované odpisy a ztráty ze snížení hodnoty. Zákaznické báze je odpisovány lineárně po dobu předpokládané
životnosti 7 a 17 let.
Doba životnosti zákaznických bází je odhadnuta na základě průměrné doby trvání vztahu se zákazníkem v každé zákaznické bázi, národní a mezinárodní,
která je stabilnější v porovnání s národní bází.
Výdaje na vývoj jsou obecně vykazovány jako náklady v době jejich vynaložení. Tyto náklady jsou kapitalizovány pouze pokud je pravděpodobné, že vytvořené
nehmotné aktivum bude úspěšné z hlediska jeho komerční a technologické proveditelnosti, a pokud mohou být tyto náklady spolehlivě vyčísleny. Náklady
na vývoj jsou odpisovány rovnoměrným způsobem po dobu očekávaného komerčního využití, ne však déle než pět let. Skupina neprovádí výzkum.
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V případě že účetní hodnota dlouhodobého nehmotného majetku přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou hodnotu, je účetní hodnota snížena tak,
aby odpovídala zpětně získatelné hodnotě tohoto majetku. Zpětně získatelná hodnota je vypočtena jako vyšší z reálné hodnoty snížené o náklady na prodej
a hodnoty z užívání, tj. současné hodnoty budoucích peněžních toků které se očekávají, že budou získány z majetku nebo penězotvorné jednotky.
l) Finanční pronájem
Pronajatý hmotný majetek, u kterého byly na Skupinu převedeny všechny podstatné výhody a rizika obvykle spojená s vlastnictvím, je klasifikován jako
finanční pronájem. Majetek pořízený formou finančního pronájmu je aktivován v reálné hodnotě nebo v odhadované čisté současné hodnotě minimálních
leasingových splátek, je-li tato hodnota nižší. Odpovídající krátkodobé a dlouhodobé leasingové splátky očištěné o finanční náklady jsou vykázány jako
ostatní krátkodobé a dlouhodobé finanční závazky. Finanční náklady jsou po dobu trvání finančního pronájmu účtovány do zisku nebo ztráty s využitím
metody efektivní úrokové sazby.
Pronajímaný majetek, u kterého všechny podstatné výhody a rizika spojená s vlastnictvím přešla ze Skupiny na nájemce, je klasifikován jako finanční pronájem.
Odpovídající krátkodobé a dlouhodobé leasingové splátky očištěné o finanční náklady jsou vykázány jako ostatní krátkodobá a dlouhodobá finanční aktiva.
m) Operativní pronájem
O úhradách operativních nájmů je v průběhu doby trvání nájmu účtováno rovnoměrně do zisku nebo ztráty.
n) Rezervy
Skupina tvoří rezervy v případě, kdy existují současné smluvní nebo mimosmluvní závazky Skupiny v důsledku minulých událostí a je pravděpodobné, že
k vyrovnání těchto závazků bude nezbytné vynaložení prostředků, a lze provést spolehlivý odhad výše těchto závazků.
Hodnota rezerv je stanovena jako diskontovaná současná hodnota očekávaných výdajů nutných k vyrovnání závazku, která vyjadřuje současné tržní ocenění
časové hodnoty peněz a rizik se závazkem spojených. Nárůst rezervy v důsledku plynutí času je vykázán jako finanční náklad.
Skupina vykázala závazek z titulu povinnosti uvést pronajaté lokality do původního stavu v souladu s podmínkami nájemních smluv. Odhadovaná hodnota
závazku je aktivována do ocenění příslušného dlouhodobého hmotného majetku a je odpisována po dobu životnosti aktiva. Závazek je ke konci vykazovaného
období přepočten na současnou hodnotu a změna stavu závazku vykázána v hodnotě majetku nebo v zisku nebo ztrátě běžného období (finanční náklad).
V případě vypořádání závazku v jiné než účetní hodnotě je k datu vypořádání realizován zisk nebo ztráta, které jsou vykázány v zisku nebo ztrátě běžného
období.
o) Výnosy
Výnosy, zahrnující zejména výnosy z poskytování telekomunikačních služeb konečným zákazníkům a jiným subjektům, výnosy z prodeje zboží a výnosy ze
systémových řešení (IT služby). Tyto tržby jsou vykázány bez daně z přidané hodnoty a po odečtení slev. Výnosy jsou vykázány v okamžiku, kdy částka výnosů
může být spolehlivě oceněna, je pravděpodobné, že ekonomické užitky spojené s transakcí poplynou do účetní jednotky a že byla splněna specifická kritéria
pro vykázání jednotlivých kategorií výnosů.
Hlavní část výnosů tvoří výnosy z hlasových služeb, mezi něž patří zejména výnosy za vnitrostátní či zahraniční (roaming) hovorné zákazníků a výnosy
za propojení hovorů zákazníků ostatních operátorů komunikačních sítí do sítě Skupiny. Výnosy z propojení hovorů jsou účtovány na základě platných smluv.
Další významnou část výnosů tvoří měsíční paušály zákazníků, výnosy z nehlasových služeb, mezi něž patří zejména SMS, datové přenosy a MMS výnosy
z prodeje telefonních přístrojů příslušenství a provozování optické sítě.
Výnosy od tarifních zákazníků se účtují na základě skutečného provozu a jsou zaúčtovány v měsíčních zúčtovacích cyklech.
Výnosy z prodeje předplacených karet jsou časově rozlišeny a na základě provozních dat vykázány v okamžiku, kdy zákazník využije předplacený kredit.
Skupina dále časově rozlišuje zřizovací poplatky fakturované na základě smluv o službách. Pro zpřesnění vykazování jsou zřizovací poplatky časově
rozlišovány po předpokládanou dobu trvání souvisejících smluv o službách.
Výnosy z prodeje služeb jsou vykázány k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.
Výnosy z prodeje zboží jsou vykázány v okamžiku prodeje zboží zákazníkovi či nezávislému obchodnímu zástupci.
Tržby ze systémových řešení představují tržby z aplikace informačních technologií a telekomunikačního vybavení k ukládání, získávání, přenosu a manipulaci
s daty a poskytování pokročilých řešení jako systémová integrace, cloudové aplikace, ICT bezpečnost a desktop services management. Smlouvy systémových
řešení/integrace jsou převážně krátkodobé, fakturované na časové bázi a spotřebovaného materiálu. Výnosy jsou vykázány k okamžiku poskytnutí služby.
Úrokové výnosy jsou časově rozlišeny s použitím efektivní úrokové sazby.
p) Nakoupené zboží, materiál a služby
Nakoupené zboží, materiál a služby zahrnují náklady na prodané telefonní přístroje a příslušenství, náklady na pronájem linek, náklady na roaming
a propojovací poplatky za doručení hovorů směrovaných mimo síť Skupiny. Tyto náklady jsou účtovány do období, kdy je zboží a materiál spotřebován
a služby přijaty.
q) Provize poskytnuté obchodním partnerům
Skupina poskytuje obchodním partnerům provize jako odměnu za získání nebo udržení zákazníka či za jiné služby poskytované skrze obchodního partnera
(např. dobíjení kreditu na předplacených kartách, navýšení služeb poskytnutých zákazníkovi). Provize jsou účtovány do nákladů v okamžiku jejich poskytnutí.
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r) Zaměstnanecké požitky
Skupina hradí za zaměstnance pravidelné odvody do státního penzijního systému, který je spravován na bázi definovaných příspěvků. Po zaplacení příspěvku
v zákonem definované výši nemá Skupina žádné další závazky spojené se státním penzijním systémem. Zároveň Skupina poskytuje svým zaměstnancům
příspěvek na penzijní připojištění, který platí samostatnému subjektu v rámci tzv. sdruženého plánu definovaných příspěvků. Tyto příspěvky se účtují do zisku
nebo ztráty průběžně během zaměstnaneckého vztahu.
Skupina vstoupila do několika bonusových programů vázaných i nevázaných na akcie, vypořádaných peněžně i nepeněžně spravovaných DTAG. Skupina
vykazuje náklady na služby poskytnuté výkonným vedením v transakcích vázaných i nevázaných na akcie v okamžiku, kdy jsou služby poskytnuty. Pokud
jsou služby poskytnuty a jedná se o peněžní transakci, Skupina vykáže náklad proti rezervě, která je přeceněna ke každému rozvahovému dni. V případě
nepeněžní transakce, Skupina vykáže náklad proti kapitálovému fondu, který je přeceněn ke každému rozvahovému dni.
s) Daň z příjmů
Daň z příjmů se skládá ze splatné daně a změny v odložené dani, kromě případů, kdy se změna v odložené dani vztahuje k položkám zvyšujícím nebo
snižujícím vlastní kapitál. V těchto případech je odložená daň účtována oproti vlastnímu kapitálu.
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku ve výkazu finanční pozice a jejich daňovou hodnotou
s použitím očekávané zákonné sazby daně z příjmů platné pro rok, v němž bude uplatněna.
Pokud ovšem odložená daň z příjmů vyplývá z výchozího zachycení aktiva nebo závazku z transakcí jiných než je podniková kombinace, které v době vzniku
nemají dopad ani na účetní, ani na daňový zisk nebo ztrátu, tak se o ní neúčtuje.
Odložená daň z příjmů, účtovaná do zisku nebo ztráty běžného období, je stanovena jako změna čisté odložené daňové pohledávky nebo čistého odloženého
daňového závazku během roku, s výjimkou odložené daně z přechodných rozdílů na položkách vykazovaných přímo do vlastního kapitálu. Přechodné rozdíly
vznikají především z rozdílů účetních a daňových odpisů dlouhodobého majetku, ze změny stavu daňově neuznatelných opravných položek a nedaňových
rezerv a z přecenění ostatních aktiv a závazků. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit
v následujících účetních obdobích.
t) Kapitál
Cílem Skupiny při řízení kapitálu je zajištění schopnosti Skupiny pokračovat ve své činnosti tak aby byla schopna zabezpečit návratnost akcionářům a užitek
ostatním zainteresovaným osobám a zároveň aby plnila veškeré relevantní právní požadavky. Tímto cílem se řídí i dividendová politika Skupiny.
Vlastní kapitál představuje základní kapitál, emisní ážio, zákonný rezervní fond a nerozdělený zisk a je považován Skupinou jako zdroj financování aktivit Skupiny.
Skupina tvoří ostatní kapitálový fond v souvislost s dlouhodobým motivačním bonusovým programem výkonného vedení vázaným na odměnu v akciích.

3 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK
PRINCIPY ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK
Z činnosti Skupiny vyplývá řada finančních rizik, zejména úvěrové riziko, riziko likvidity, riziko z pohybu měnových kurzů, úrokových sazeb. Celková strategie
řízení rizik Skupiny se soustředí na nepředvídatelnost finančních trhů a snaží se minimalizovat potenciální negativní dopady na finanční výsledky Skupiny
prostřednictvím běžných provozních a finančních aktivit. Za tímto účelem jsou na základě vyhodnocení rizika použity vybrané derivátové a nederivátové
zajišťovací nástroje. Deriváty jsou užívány výhradně jako zajišťovací nástroj a ne jako nástroj k obchodování spekulacím. Za účelem řízení úvěrového rizika
jsou zajišťovací transakce obecně uzavírány s institucemi které splňují požadavky zajišťovací strategie Skupiny pro požadovaný rating.
Řízení finančních rizik provádí oddělení treasury Skupiny podle postupů a směrnic stanovených představenstvem Skupiny s výjimkou úvěrového rizika
vyplývajícího z obchodního styku které řídí oddělení řízení kreditních rizik.

TRŽNÍ RIZIKA
a) Měnové riziko
Skupina operuje na mezinárodních trzích a je vystavena měnovému riziku zejména ve vztahu k EUR. Měnové riziko vzniká z budoucích obchodních transakcí,
aktiv a závazků denominovaných v cizích měnách.
Skupina pro zajištění měnového rizika spojeného s cizoměnovými dodavatelsko-odběratelskými vztahy používá finanční nástroje, zejména měnové forwardové
smlouvy. Na základě zajišťovací strategie Skupina zajišťuje 100 % jistých budoucích cizoměnových výdajů a 50 – 90 % ostatních očekávaných cizoměnových výdajů.
Analýza citlivosti
Skupina provádí analýzu citlivosti na následujících položkách výkazu finanční pozice denominovaných v EUR:
peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty,
obchodní a jiné pohledávky,
ostatní finanční aktiva,
obchodní a jiné závazky,
krátkodobé bankovní financování,
ostatní finanční závazky.
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Efekt pohybu ostatních měnových kurzů (SDR, USD, CHF, GBP, AUD) nemá významný dopad na účetní závěrku Skupiny.
Pokud by k 31. prosinci 2015 Kč oslabila o 10 % vůči EUR, zatímco všechny ostatní proměnné by zůstávaly neměnné, zisk po zdanění by byl o 62 mil. Kč
vyšší. Naopak, pokud by k 31. prosinci 2015 Kč posílila o 10 % vůči EUR, zatímco všechny ostatní proměnné by zůstávaly neměnné, zisk po zdanění by byl
o 62 mil. Kč nižší.
Pokud by k 31. prosinci 2014 Kč oslabila o 10 % vůči EUR, zatímco všechny ostatní proměnné by zůstávaly neměnné, zisk po zdanění by byl o 133 mil. Kč
nižší. Naopak, pokud by k 31. prosinci 2015 Kč posílila o 10 % vůči EUR, zatímco všechny ostatní proměnné by zůstávaly neměnné, zisk po zdanění by byl
o 133 mil. Kč vyšší.
b) Úrokové riziko
Skupina investuje do finančních aktiv s krátkodobou splatností a fixní úrokovou sazbou. Takovéto nástroje nejsou vystaveny riziku fluktuace úrokových měr,
a proto Skupina toto riziko aktivně neřídí. Za předpokladu, že by po splatnosti těchto nástrojů Skupina reinvestovala prostředky do rovnocenných finančních
nástrojů, byla by vystavena následujícím možným vlivům:
Pohyb úrokové sazby o 100 bazických bodů*

Dopad na zisk po zdanění v mil. Kč
31.12.2015

31.12.2014

Pokles

-1

-1

Nárůst

23

37

* Za předpokladu neměnných ostatních proměnných

ÚVĚROVÉ RIZIKO
Výběr protistran pro transakce s finančními prostředky Skupiny je omezen na vysoce bonitní instituce a je regulován podle postupů a směrnic stanovených
v investiční strategii schválené valnou hromadou Skupiny. Skupina provádí pouze finanční transakce, jejichž původce nebo zajistitel má hodnocení úvěrové
způsobilosti dané nezávislými globálními ratingovými agenturami bezpečně na investičním stupni (tzn. alespoň na stupni BBB+ / Baa1) a zároveň je možné
indikátory úvěrové kvality kontinuálně monitorovat prostřednictvím finančního trhu.
Úvěrové riziko spojené s protistranami obchodních transakcí řídí Skupina za použití různých nástrojů, jako jsou pojištění, bankovní záruky, kreditní limity,
diferencovaný vymáhací proces apod. Maximální expozice úvěrového rizika ke konci účetního období je vyjádřena účetní hodnotou finančních aktiv ve výkazu
finanční pozice.
V případě hotovosti, peněžních ekvivalentů a krátkodobého bankovního financování je koncentrace úvěrového rizika limitována tím, že Skupina ukládá
hotovost u významných úvěrových institucí. Úvěrové riziko u obchodních a ostatních pohledávek a ostatních finančních aktiv je limitováno díky nástrojům
řízení rizika, procesu vymáhání pohledávek a dále pak politikami a direktivami z investiční strategie schválené valnou hromadou Skupiny.
Obchodni a jine pohledavky
Skupina považuje úvěrové riziko za nejvyšší u pohledávek za zákazníky vznikajících ze služeb elektronických komunikací, které tvoří zhruba 80 % pohledávek
z obchodního styku. Tyto pohledávky jsou nepřetržitě sledovány a odpovídající opravná položka k pochybným pohledávkám je tvořena na základě platební
morálky zákazníků.
Skupina upravila přístup ke sledování kreditního rizika pohledávek koncových zákazníků. Změna spočívá v pravidelném sledování platební morálky zákazníků
a jejím vývoji v čase, což umožňuje okamžitou reakci i na případné drobné zhoršení platebního chování zákazníků úpravou aktivačního a vymáhacího procesu.
Úvěrovou kvalitu pohledávek za zákazníky ze služeb elektronických komunikací lze analyzovat rozdělením těchto pohledávek do 5 rizikových skupin:
Riziková kategorie
(A) Před splatností

Pravděpodobnost
nezaplacení v %**

báze v %***
2015

2014

0 – 1,99 %

84,5 %

82,7 %

2,00 – 21,99 %

5,8 %

5,5 %

(C) Do tří měsíců po splatnosti

22,00 – 37,99 %

2,7 %

3,0 %

(D) Do roka po splatnosti

38,00 – 79,99 %

7,0 %

8,8 %

(E) Nad 1 rok – v defaultu

80,00 – 100 %

0%

0%

(B) Do měsíce po splatnosti

** Pravděpodobnost nezaplacení je stanovena na základě dlouhodobé platební morálky zákazníků, která je v T-Mobile Czech Republic a.s. sledována a je považována za stabilní v čase.
*** Báze je definována jako nominální hodnota pohledávek, které jsou k rozvahovému dni maximálně rok po splatnosti.

K takto definovaným rizikovým kategoriím má Skupina postavené nástroje řízení kreditního rizika a vymáhacího procesu. Nástroje řízení kreditního rizika
zahrnují akceptační procedury u nových paušálních zákazníků, upomínání zákazníků s pohledávkami po splatnosti, právní vymáhání a prodej pohledávek
v aukcích. Kategorie (E) Nad 1 rok – v defaultu obsahuje pouze deaktivované zákazníky.
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Nominální hodnota pohledávek po jednotlivých kategoriích, které nejsou individuálně znehodnoceny, je následující:

A

B

C

D

E

BBB+

A- to A+

AA-

Není individuálně
sledováno

2 997

0

0

0

0

0

0

0

0

2 997

Pohledávky
za společnostmi skupiny
DTAG

0

0

0

0

0

569

0

0

0

569

Ostatní obchodní
pohledávky

0

0

0

0

0

0

0

0

870

870

2 997

0

0

0

0

569

0

0

870

4 436

Celkem

31. 12. 2015
mil. Kč
Pohledávky ze služeb
elektronických
komunikací

Finanční pohledávky
(brutto) celkem

Standard & Poor’s
Long-term rating

Riziková kategorie

A

B

C

D

E

BBB+

A- to A+

AA-

Není individuálně
sledováno

2 884

0

0

0

0

0

0

0

0

2 884

Pohledávky
za společnostmi skupiny
DTAG

0

0

0

0

0

523

0

0

0

523

Ostatní obchodní
pohledávky

0

0

0

0

0

0

0

0

534

534

2 884

0

0

0

0

523

0

0

534

3 941

Celkem

31. 12. 2014
mil. Kč
Pohledávky ze služeb
elektronických
komunikací

Finanční pohledávky
(brutto) celkem

Standard & Poor’s
Long-term rating

Celkem

Riziková kategorie

Nominální hodnota pohledávek po jednotlivých kategoriích, které jsou individuálně znehodnoceny, je následující:

mil. Kč

A

B

C

D

E

BBB+

A- to A+

AA-

Není individuálně
sledováno

Pohledávky ze služeb
elektronických
komunikací

0

204

96

250

2 796

0

0

0

0

3 346

Ostatní obchodní
pohledávky

0

0

0

0

0

0

0

0

32

32

0

204

96

250

2 796

0

0

0

32

3 378

31. 12. 2015

Finanční pohledávky
(brutto) celkem
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mil. Kč

A

B

C

D

E

BBB+

A- to A+

AA-

Není individuálně
sledováno

Pohledávky ze služeb
elektronických
komunikací

0

193

104

306

2 838

0

0

0

0

3 441

Ostatní obchodní
pohledávky

0

0

0

0

0

0

0

0

19

19

0

193

104

306

2 838

0

0

0

19

3 460

31. 12. 2014

Finanční pohledávky
(brutto) celkem

Standard & Poor’s
Long-term rating

Riziková kategorie

Celkem

Obchodní pohledávky za zákazníky ze služeb elektronických komunikací se zvýšeným úvěrovým rizikem jsou částečně jištěny kolaterálem ve formě peněžních
záloh, které jsou vratné po ukončení smluvního vztahu nebo započitatelné proti otevřeným pohledávkám.
Obchodní pohledávky v rámci skupiny DTAG nenesou významnou míru úvěrového rizika, platby pohledávek probíhají v rámci skupinového zúčtovacího
centra a z toho důvodu jsou řazeny do kategorie BBB+.
Ostatní obchodní pohledávky za třetími stranami jsou k 31. prosinci 2015 tvořeny pohledávkami za dealery ve výši 73 mil. Kč (k 31. prosinci 2014 ve výši
80 mil. Kč), kde částky nad stanovenou hranici v této kategorii jsou pojištěny nebo zajištěny jiným zajišťovacím nástrojem např. bianco směnkou, pohledávkami
za roaming a propojení ve výši 107 mil. Kč (k 31. prosinci 2014 ve výši 262 mil. Kč), které nenesou významnou míru úvěrového rizika a Skupina je individuálně
nesleduje a pohledávkami za firemními zákazníky ostatních produktů Skupiny jako jsou např. systémová integrace, IT outscourcing atd., ve výši 722 mil. Kč
(k 31. prosinci 2014 ve výši 211 mil. Kč). Kontrola úvěrového rizika je u pohledávek za firemními zákazníky ostatních produktů Skupiny prováděna na začátku
obchodních případů. Pohledávky za firemními zákazníky ostatních produktů Skupiny nenesou významnou míru úvěrového rizika, vzhledem k charakteru
transakcí a nepřetržité monitorování není nutné.
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty a ostatní finanční aktiva
Skupina provádí pouze krátkodobé vklady peněžních prostředků (hotovost, depozitní směnky, termínované vklady a REPO operace). Skupina ukládá volné
peněžní prostředky do finančních nástrojů jako jsou finanční investice v podobě poskytnutí půjčky DTAG. Výběr protistran pro finanční transakce s hotovostí
je omezen na vysoce bonitní instituce a je regulován podle postupů a směrnic stanovených v investiční strategii schválené valnou hromadou Skupiny.
Skupina provádí pouze finanční transakce, jejichž původce nebo zajistitel má hodnocení úvěrové způsobilosti dané nezávislými globálními ratingovými
agenturami bezpečně na investičním stupni (tzn. alespoň na stupni BBB+ / Baa1) a zároveň je možné indikátory úvěrové kvality kontinuálně monitorovat
prostřednictvím finančního trhu.
Skupina má koncentraci úvěrového rizika vůči bankám regulovaným Českou národní bankou, viz níže.
31.12.2015
mil. Kč
Bankovní účty

Standard & Poor’s Dlouhodobý rating
BBB+

A- to A+

AA-

Nepřižazeno

Total

49

345

0

323

717

Peněžní ekvivalenty

0

2 850

0

0

2 850

Krátkodobé bankovní financování a ostatní
finanční aktiva

0

0

0

66

66

49

3 195

0

389

3 633

AA-

Nepřižazeno

Total

Celková expozice hotovosti, peněžních
ekvivalentů a ostatních finančních aktiv

31.12.2015
mil. Kč

Standard & Poor’s Dlouhodobý rating
BBB+

A- to A+

Bankovní účty

0

1 484

0

0

1 484

Peněžní ekvivalenty

0

4 300

1 600

0

5 900

Krátkodobé bankovní financování a ostatní
finanční aktiva

0

0

0

64

64

0

5 784

1 600

64

7 448

Celková expozice hotovosti, peněžních
ekvivalentů a ostatních finančních aktiv
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RIZIKO LIKVIDITY
Obezřetné řízení rizika likvidity předpokládá udržování dostatečné úrovně hotovosti a obchodovatelných cenných papírů, dostupnosti financování
z přiměřeného objemu úvěrových produktů určených k tomuto účelu a schopnosti uzavřít tržní pozice. Cílem oddělení treasury je udržet pružnou dostupnost
finančních zdrojů prostřednictvím všech těchto nástrojů a opatření určených k tomuto účelu.
Skupina udržuje likvidní rezervu ve formě kontokorentní a flexibilní úvěrové linky, která zabezpečuje platební schopnost a finanční flexibilitu Skupiny. Historicky
Skupina generuje k zajištění platební schopnosti a finanční flexibility dostatek peněžních prostředků proto se necítí být významně vystavena riziku likvidity.
Skupina využívá dodavatelské financování, konkrétně reverzní faktoring obchodních závazků pro optimalizaci při řízení pracovního kapitálu a likvidity v rámci
dodavatelského řetězce, konkrétně reverzní faktoring obchodních závazků Skupiny.
Skupina uzavřela dohody podle kterých byly původní závazky nahrazeny směnkami splatnými bance výměnou za prodloužení platebních podmínek. Tyto
dohody byly ukončeny v roce 2015 (více informací je uvedeno v poznámce 2i a 6).
Analýza zbytkové splatnosti finančních závazků je uvedena v Poznámce 12.

ODHAD REÁLNÉ HODNOTY FINANČNÍCH NÁSTROJŮ
Finanční aktiva a závazky oceněné reálnou hodnotou jsou klasifikovány do tří úrovní podle způsobu stanovení jejich reálné hodnoty:
úroveň 1 – použity kótované ceny (neupravené) na aktivních trzích pro identická aktiva nebo závazky
úroveň 2 – použita jiná vstupní data než kótované ceny obsažené v úrovni 1 zjistitelná přímo (např. jako ceny) nebo nepřímo (tj. odvozené od cen) pro
dané aktivum nebo závazek a
úroveň 3 – použitá vstupní data pro ocenění aktiva nebo závazku nejsou odvozena z informací zjistitelných na trhu.
Následující tabulka zobrazuje finanční aktiva a závazky Skupiny oceněné reálnou hodnotou k 31. prosinci 2015. Skupina nemá žádná finanční aktiva a závazky
oceněné reálnou hodnotu v kategorii 1 a 3.
mil. Kč

Úroveň 2
31. 12. 2015

31. 12. 2014

Měnové forwardy s kladnou reálnou hodnotou

8

57

Aktiva celkem

8

57

Měnové forwardy se zápornou reálnou hodnotou

18

0

Závazky celkem

18

0

Aktiva

Závazky

Reálná hodnota finančních nástrojů v úrovni 2 je stanovena na základě měnových výnosových křivek stanovených k datu účetní závěrky které vycházejí
z tržních cen platných ke konci vykazovaného období.
Reálná hodnota závazků z finančního leasingu k 31. prosinci 2015 činila 1 454 mil. Kč (k 31. prosinci 2014: 1 249 mil. Kč). Zůstatková hodnota ostatních
kategorií finančních aktiv a závazků k 31. prosinci 2015 a 31. prosinci 2014 se blížila jejich reálným hodnotám.
Rozdělení finančních aktiv a závazků do kategorií dle IAS 39 je uvedeno v Poznámce 19.

ÚČTOVÁNÍ DERIVÁTOVÝCH FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A ZAJIŠŤOVACÍCH AKTIVIT
Derivátové finanční nástroje jsou nejprve zachyceny ve výkazu finanční pozice v reálné hodnotě. Při stanovení reálné hodnoty používá Skupina řadu metod
jako je například současná hodnota budoucích peněžních toků za předpokladů vycházejících z tržních podmínek, které existovaly k datu výkazu finanční
pozice a jiných oceňovacích technik.
Deriváty vložené do jiných finančních nástrojů jsou vykazovány jako samostatné deriváty v případě že jejich rizika a charakteristiky úzce nesouvisí s riziky
a charakteristikami hostitelské smlouvy a hostitelská smlouva není vykázána v reálné hodnotě, s dopady změn reálné hodnoty do zisku nebo ztráty.
Skupina používá cizoměnové forwardové smlouvy k zajištění očekávaných peněžních toků. Transakce nepřesahující ekvivalent 15 mil. EUR (405 mil. Kč) jsou
účtovány jako deriváty k obchodování, kdy jsou změny reálné hodnoty účtovány do zisku nebo ztráty. Skupina v roce 2015 a 2014 neaplikovala zajišťovací
účetnictví.
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4 PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY A PENĚŽNÍ EKVIVALENTY
mil. Kč

31. 12. 2015

31. 12. 2014

717

1 484

Peněžní ekvivalenty

2 850

5 900

Celkem

3 567

7 384

Bankovní účty a hotovost

Peněžní ekvivalenty k 31. prosinci 2015 a k 31. prosinci 2014 se skládají především z bankovních depozit, depozitních směnek a REPO operací.

5 OBCHODNÍ A JINÉ POHLEDÁVKY
mil. Kč
Pohledávky z obchodního styku
Nevyfakturované výnosy

31. 12. 2015

31. 12. 2014

6 004

5 593

1 810

1 808

Snížení o opravné položky k pochybným pohledávkám

-2 589

-2 617

Pohledávky z obchodního styku (netto)

5 225

4 784

Ostatní pohledávky

192

36

Finanční pohledávky celkem

5 417

4 820

Ostatní pohledávky nefinanční

0

2

5 417

4 822

Celkem

Pohledávky z obchodního styku zahrnují zejména pohledávky za uživateli komunikační sítě, pohledávky za ostatními poskytovateli komunikačních služeb,
pohledávky za partnery elektronického dobíjení Twist karet a pohledávky za nezávislými obchodními zástupci.
Účetní hodnota a věková struktura pohledávek, které nejsou individuálně znehodnoceny:
mil. Kč

Do splatnosti

31. 12. 2015

Po splatnosti

Celkem

do 90 dní

91–180 dní

181–360 dní

477

84

3

5

569

2 997

0

0

0

2 997

803

66

0

0

869

– k obchodním pohledávkám za zákazníky ze služeb
elektronických komunikací*

-30

0

0

0

-30

– k ostatním obchodním pohledávkám za třetími stranami

-22

-2

0

0

-24

4 225

148

3

5

4 381

Obchodní pohledávky:
– v rámci skupiny DTAG
– za zákazníky ze služeb elektronických komunikací*
– ostatní obchodní pohledávky za třetími stranami
Opravné položky:

Pohledávky z obchodního styku (netto)
* Pohledávky a opravné položky za zákazníky obsahují balance za aktivními zákazníky
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mil. Kč

Do splatnosti

Po splatnosti

31. 12. 2014

do 90 dní

Celkem

91–180 dní

181–360 dní

Obchodní pohledávky:
– v rámci skupiny DTAG
– za zákazníky ze služeb elektronických komunikací*
– ostatní obchodní pohledávky za třetími stranami

453

65

3

2

523

2 884

0

0

0

2 884

534

0

0

0

534

-15

0

0

0

-15

-25

0

0

0

-25

3 831

65

3

2

3 901

Opravné položky:
– k obchodním pohledávkám za zákazníky ze služeb
elektronických komunikací*
– k ostatním obchodním pohledávkám za třetími stranami
Pohledávky z obchodního styku (netto)
* Pohledávky a opravné položky za zákazníky obsahují balance za aktivními zákazníky

Účetní hodnota a věková struktura pohledávek, které jsou individuálně znehodnoceny:
mil. Kč
31. 12. 2015

Po splatnosti

Do splatnosti

Celkem

do 90 dní

91–180 dní

181–360 dní

1–2 roky

2 roky a více

Obchodní pohledávky:
– za zákazníky ze služeb
elektronických komunikací*

0

301

91

158

304

2 492

3 346

– ostatní obchodní pohledávky
za třetími stranami

0

8

6

3

1

14

32

– k obchodním pohledávkám
za zákazníky ze služeb
elektronických komunikací*

0

-28

-17

-124

-229

-2 117

-2 515

– k ostatním obchodním
pohledávkám za třetími stranami

0

0

-4

-2

-1

-12

-19

0

281

76

35

75

377

844

Opravné položky:

Pohledávky z obchodního styku
(netto)

* Pohledávky a opravné položky za zákazníky obsahují balance za aktivními i terminovanými zákazníky

mil. Kč
31. 12. 2014

Po splatnosti

Do splatnosti

Celkem

do 90 dní

91–180 dní

181–360 dní

1–2 roky

2 roky a více

Obchodní pohledávky:
– za zákazníky ze služeb
elektronických komunikací*

0

296

121

185

325

2 514

3 441

– ostatní obchodní pohledávky
za třetími stranami

0

0

2

3

6

8

19

– k obchodním pohledávkám
za zákazníky ze služeb
elektronických komunikací*

0

-50

-66

-135

-266

-2 039

-2 556

– k ostatním obchodním
pohledávkám za třetími stranami

0

0

-1

-3

-6

-11

-21

0

246

56

50

59

472

883

Opravné položky:

Pohledávky z obchodního styku
(netto)

* Pohledávky a opravné položky za zákazníky obsahují balance za aktivními i terminovanými zákazníky
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Splatnost finančních aktiv nebyla změněna v průběhu let 2015 a 2014.
Změny opravné položky k pochybným pohledávkám lze analyzovat takto:
mil. Kč

2015

2014

Počáteční zůstatek k 1. 1.

2 617

2 565

CE Colo Czech – počáteční zůstatek 1.1.2015

2

0

Čistá tvorba opravné položky

278

335

Použití opravné položky k odpisům

-308

-283

2 589

2 617

mil. Kč

2015

2014

Změna opravné položky k pochybným pohledávkám

-102

5

Konečný zůstatek k 31. 12.

Následující tabulka uvádí náklady na odpis pohledávek a výnosy z odepsaných pohledávek:

Výnosy z odepsaných pohledávek

-21

-13

Odpis pohledávek

308

283

Celkem čistá ztráta ze snížení hodnoty pohledávek

185

275

Úrokový výnos

-18

-11

-233

-288

-66

-24

31.12.2015

31.12.2014
upraveno

1.1.2014
upraveno

Výnos ze smluvních penalizačních poplatků
Celkem čistý zisk z obchodních pohledávek

6 KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ FINANCOVÁNÍ
mil. Kč
Směnky

0

-1 597

-760

Pohledávky/(závazky) z faktoringových ujednání (viz. poznámka 2i)

58

-968

0

Celkem aktivum/- závazek

58

-2 565

-760

7 ZÁSOBY
mil. Kč

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Telefony a příslušenství

427

352

Ostatní zásoby

264

220

Celkem

691

572
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8 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
Licence

Ostatní
nehmotný
majetek

Nedokončený
majetek
a poskytnuté
zálohy

Celkem

6 432

4 874

563

1 455

13 427

0

0

0

0

3 969

3 969

0

-287

0

-13

-16

-316

0

2 037

2 629

51

-4 708

9

Zákaznické
smlouvy

Software

1.1.2014

103

Přírůstky
Úbytky
Převody*

mil. Kč

Pořizovací cena

31. 12. 2014

103

8 182

7 503

601

700

17 089

2 041

132

53

23

6

2 255

336

3

0

0

0

339

Přírůstky

0

0

0

0

1 042

1 042

Úbytky

0

-41

0

0

0

-41

GTS – počáteční zůstatek
1.1.2015
CE Colo Czech – počáteční
zůstatek 1.1.2015

Převody*
31. 12. 2015

0

899

0

27

-926

0

2 480

9 175

7 556

651

822

20 684

Oprávky/opravné položky
1. 1. 2014

103

5 611

2 277

327

0

8 318

Odpisy

0

935

384

91

0

1 410

Úbytky

0

-287

0

-13

0

-300

31. 12. 2014

103

6 259

2 661

405

0

9 428

GTS – počáteční zůstatek
1.1.2015

125

44

5

5

0

179

28

1

0

0

0

29

Odpisy

263

1 190

421

85

0

1 959

Úbytky

0

-36

0

-3

0

-39

519

7 458

3 087

492

0

11 556

0

821

2 597

236

1 455

5 109

31. 12. 2014

0

1 923

4 842

196

700

7 661

31. 12. 2015

1 961

1 717

4 469

159

822

9 128

CE Colo Czech – počáteční
zůstatek 1.1.2015

31. 12. 2015
Zůstatková hodnota
1. 1. 2014

* Převody zahrnují převody nedokončeného nehmotného majetku a záloh do používání.
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VÝZNAMNÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
Licence
Účetní hodnoty a zbývající doba odepisování licencí je shrnuta v tabulce níže. Další informace jsou uvedeny v Poznámce 1
31.12.2015

31.12.2014

Účetní hodnota

Zbývající doba
odepisování (roky)

Účetní hodnota

Zbývající doba
odepisování (roky)

GSM licence

369

9

411

10

UMTS licence

1 745

9

1 945

10

LTE licence

2 355

14

2 486

15

Celkem GSM/UMTS/LTE licence

4 469

mil. Kč

4 842

Software
Software je převážně tvořen novou platformou NG CRM, sloužící pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). Účetní hodnota NG CRM k 31. prosinci 2015 je
933 mil. Kč, plus 335 mil. Kč nedokončeného majetku (k 31. prosinci 2014 1 015 mil. Kč a 115 mil. Kč nedokončeného majetku) a zbývající doba odepisování
k 31.12.2015 je 7 let (k 31. prosinci 2014: 8 let). Platforma je implementována po etapách a poslední modul je stále ve vývoji. Migrace na nový CRM systém
ovlivní řadu stávajícího softwaru a systémů, které bude potřeba modifikovat. Částka kapitálových výdajů spojená s těmito modifikacemi není zahrnutá
do ocenění NG CRM, ale je zahrnuta v ocenění stávajícího softwaru a systémů.

9 GOODWILL
mil. Kč

31. 12 2015

31. 12 2014

Pořizovací cena
T-Systems Czech Republic, a.s.
GTS Czech s.r.o.
CE Colo Czech s.r.o.
Total

131

131

1 144

0

100

0

1 375

131

Hodnota goodwillu byla testována na snížení hodnoty k 31. prosinci 2015. Skupina je považována za jednu penězotvornou jednotku. Zpětně získatelná
částka penězotvorné jednotky je stanovena pomocí oceňovacích technik jako reálná hodnota snížená o náklady na prodej. Reálná hodnota byla určena
pomocí plánu diskontovaných peněžních toků pro období nadcházejících deseti let s konečnou hodnotou. Peněžní toky pro období přesahující deset let byly
extrapolovány pomocí dlouhodobého tempa růstu uvedeného v tabulce níže.
Výpočet budoucích očekávaných peněžních toků je založen na odhadu výnosů, přímých a nepřímých provozních nákladů a výdajů na pořízení dlouhodobého
majetku pro období 2016 – 2025.
Tržby z prodeje služeb jsou projektovány separátně pro každou hlavní kategorii (mobil, fix a IT). Mobilní tržby jsou projektovány na základě očekávaného
počtu předplatitelů v každém roce a očekávané průměrné tržby na zákazníka (“ARPU”). Tržby za fixní a IT byznys jsou odhadovány na základě očekávaných
tržeb a prodejních cen. Očekávaný počet zákazníků/předplatitelů je založen na minulém vývoji a očekávaném vývoji trhu vedením Skupiny. Výše ARPU
a prodejních cen je odvozena na základě trendů v odvětví a je zde zohledněna konkurence a ostatní tržní faktory.
Provozní náklady jsou odhadnuty na základě současné struktury podniku, upravené o očekávaný vývoj, restrukturalizace a úsporná opatření. Kapitálové
výdaje jsou založené na historické zkušenosti vedení Skupiny a plánovaném vývoji fixní a mobilní sítě.
Obecně platí, že projekce výše uvedených složek očekávaných budoucích peněžních toků bere v úvahu očekávaný hospodářský vývoj, konkurenci a další
tržní faktory, regulaci, stejně jako strategii Skupiny.
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Vážený průměr nákladů kapitálu („WACC“) použitý v kalkulaci byl vypočten na základě modelu oceňování kapitálových aktiv (Capital Asset Pricing Model
– „CAPM“), za použití průměrného koeficientu beta společností působících v telekomunikačním odvětví, bezrizikové úrokové míry odvozené pomocí
Svenssonovy metody pro Německo a upravené o teritoriální rizika, ukazatele zadluženosti odvozeného od obvyklé zadluženosti kotovaných telekomunikačních
společností a dodatečné rizikové prémie zohledňující průměrné dluhové riziko společností působících v telekomunikačním odvětví. Použitá míra růstu
zohledňuje očekávaný ekonomický růst země.
Měření reálné hodnoty je klasifikováno do úrovně 3 v hierarchii stanovené v IFRS 13.
Analýza provedená k 31. prosinci 2015 potvrdila, že zpětně získatelná částka penězotvorné jednotky přesahuje její účetní hodnotu.
V tabulce níže jsou uvedeny hodnoty WACC a míry růstu použité při výpočtu reálné hodnoty pro účely testu snížení hodnoty goodwillu provedeného
k 31. prosinci 2015 a k 31. prosinci 2014. Tabulka rovněž obsahuje analýzu citlivosti vyjadřující, k jakému snížení hodnoty goodwillu by došlo, pokud by se
změnily citlivé parametry použité ve výpočtu.
31.12.2015

31.12.2014

WACC
Hodnota použitá ve výpočtu

5,58%

7,52%

Při změně na hodnotu

9,58%

10,52%

0

0

Hodnota použitá ve výpočtu

2%

2%

Při změně na hodnotu

-2%

-2%

0

0

-30%

-30%

0

0

Potenciální snížení hodnoty (mil. Kč)
Míra růstu

Potenciální snížení hodnoty (mil. Kč)
Peněžní toky
Při změně o
Potenciální snížení hodnoty (mil. Kč)

Pokud by se nominální očekávané peněžní toky, diskontní míra, nebo míra dlouhodobého růstu použité pro testování na snížení hodnoty změnily pro
projektované období tak, jak je popsáno v tabulce výše, nevedly by tyto změny k snížení hodnoty.
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10 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
mil. Kč

Budovy a pozemky

Zařízení a ostatní
dlouhodobý majetek

Nedokončený majetek,
zálohy a náhradní
díly – síť

Celkem

11 520

21 433

1 304

34 257

Pořizovací cena
1. 1. 2014
Přírůstky

120

412

1 834

2 366

Úbytky

-140

-858

-25

-1 023

Převody*

204

1 340

-1 554

-10

11 704

22 327

1 559

35 590

31. 12. 2014
GTS Czech – počáteční zůstatek 1.1.2015

35

2 165

185

2 385

CE Colo Czech – počáteční zůstatek 1.1.2015

348

143

6

497

Přírůstky

270

725

2 171

3 166

-2 288

-1 584

-64

-3 936

349

2 608

-2 957

0

10 418

26 384

900

37 702

6 788

14 462

2

21 252

Odpisy

389

1 649

0

2 038

Úbytky

-84

-821

0

-905

Převody

-87

87

0

0

7 006

15 377

2

22 385

17

300

0

317

7

11

0

18

Odpisy

667

2 157

0

2 824

Úbytky

-2 285

-1 549

0

-3 834

5 412

16 296

2

21 710

1. 1. 2014

4 732

6 971

1 302

13 005

31. 12. 2014

4 698

6 950

1 557

13 205

31. 12. 2015

5 006

10 088

898

15 992

Úbytky
Převody*
31. 12. 2015
Oprávky/opravné položky
1. 1. 2014

31. 12. 2014
GTS – počáteční zůstatek 1.1.2015
CE Colo Czech – počáteční zůstatek 1.1.2015

31. 12. 2015
Zůstatková hodnota

* Převody zahrnují převody nedokončeného hmotného majetku a záloh do používání.

FINANČNÍ PRONÁJEM
Skupina uzavřela smlouvy o finančním pronájmu zejména o pronájmu optických vláken. Optická vlákna jsou převzata Skupinou v okamžiku, kdy jsou
připravena k užívání. Majetek na finanční pronájem je vykázán jako součást vlastního zařízení a je odpisován po dobu předpokládaného používání, tj. většinou
po dobu 20 let. Jejich celková účetní hodnota k 31. prosinci 2015 činila 2 119 mil. Kč (k 31. prosinci 2014: 1 094 mil. Kč).
Dále Skupina v roce 2013 zaplatila zálohu na finanční pronájem optických vláken v částce 643 mil. Kč. K 31. prosinci 2015 bylo převzato 323 vláken
(886 mil. Kč) z plánovaných 800, ke kterým se uvedená záloha vztahuje.
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Minimální leasingové splátky z titulu budoucích plateb souvisejících s uzavřenými smlouvami o finančním pronájmu, budoucí úroky z uzavřených leasingových
smluv a současná hodnota závazků z finančního pronájmu k 31. prosinci 2015 a k 31. prosinci 2014 jsou následující:
mil. Kč

Do 1 měsíce

31. 12. 2015

31. 12. 2014

20

15

1 – 3 měsíce

39

30

3 – 12 měsíců

177

135

Do 1 roku

236

180

1 až 5 let

448

400

Po 5 a více letech

1 088

989

Celkem minimální leasingové splátky

1 772

1 569

Do 1 roku

-50

-48

1 až 5 let

-226

-219

Po 5 a více letech

-315

-325

Budoucí úrokové náklady z finančních pronájmů

-591

-592

Do 1 roku

184

132

1 až 5 let

222

181

Po 5 a více letech

773

664

1 179

977

Současná hodnota závazků z finančního pronájmu*
* Závazky z pronájmu jsou součástí Ostatních finančních závazků (viz Poznámka 13).

SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ
V roce 2013 vstoupila Skupina do společného ujednání se společností O2 Czech Republic a.s. o sdílení sítí 2G a3G, resp. sdílení aktivních a pasivních 2G
a 3G síťových prvků na základě geografického rozdělení území České Republiky. K 31.12.2015 bylo sdíleno 525 bodů sítě na straně Skupiny a 560 bodů sítě
na straně O2 Czech Republic a.s. (k 31.12.2014 bylo sdíleno: 82 bodů sítě na straně Skupiny a 83 bodů sítě na straně O2 Czech Republic a.s.).
V roce 2014 vstoupila Skupina do obdobného společného ujednání se společností O2 Czech Republic a.s. o sdílení LTE technologií pro mobilní sítě. Smlouva
obsahuje ujednání o sdílení aktivních prvků na základě stejného geografického rozdělení území České Republiky jako v případě 2G a 3G technologií.
K 31.12.2015 bylo sdíleno 1 187 bodů sítě na straně Skupiny a 1 187 bodů sítě na straně O2 Czech Republic a.s. (k 31. prosinci 2014: 374 bodů na straně
Skupiny a 366 bodů na straně O2 Czech Republic a.s.).
Obě smlouvy jsou založeny na principu vyváženosti a na základě zvážení smluvních práv a povinností byly klasifikovány jako společná ujednání dle IFRS 11.
Pro tuto klasifikaci bylo určující, že většina strategických rozhodnutí byla stanovena kolektivně při podpisu smlouvy nebo tak budou učiněna v průběhu
platnosti smlouvy. Vzhledem ke skutečnosti, že společné ujednání není součástí samostatné společnosti, Společnost je klasifikovala jako společnou činnost.
Sdílením sítí je v kontextu těchto smluv myšleno sdílení vysílacích stožárů/lokalit včetně souvisejícího hmotného majetku, který je používán pro poskytování
2G a 3G resp. LTE služeb. Operátoři si zachovávají plnou kontrolu nad obsahem služeb poskytovaným zákazníkům, získáváním a řízením zákazníků,
cenovou politikou, marketingem a zákaznickou podporou. Obě strany zůstávají jednotlivě odpovědny za dodržení právní a smluvních povinností vyplývajících
z telekomunikačních licencí a souvisejících zákonů a regulací.
Vzhledem k odlišnému přístupu k aktivním a pasivním prvkům sítě, byly aktivní prvky klasifikovány a vykazovány jako individuálně držená aktiva a pasivní
prvky jako společně držená aktiva. V případě společně držených aktiv bylo účtováno o 50%ním podílu Skupiny na celkových společně držených pasivních
prvcích, které jsou předmětem smlouvy o sdílení 2G a 3G sítě a 50%ním podílu na společných nákladech a výnosech vyplývajících ze společného ujednání.
Aktivní prvky klasifikované jako individuálně držená aktiva byly vykázány shodně, jako ostatní výhradně vlastněná aktiva Skupinou.
Skupina zvážila rizika vyplývající ze společných ujednání a vyhodnotila je jako nevýznamná.

114

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015
T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s.

11 PODNIKOVÉ KOMBINACE
V roce 2014 získala mateřská společnost DTAG kontrolu na skupinou GTS, včetně GTS Czech a CE Colo Czech.
K 1. lednu 2015 získala Společnost 100% podíl na GTS Czech od DTAG za 4 210 mil. Kč (celá částka zaplacena v hotovosti) a ten samý den došlo k fúzi obou
společností.
Následující tabulka shrnuje aktiva, závazky a vlastní kapitál GTS Czech k datu akvizice 1. ledna 2015.
Nabytá aktiva a převzaté závazky k 1. lednu 2015

mil. Kč

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

669

Obchodní a jiné pohledávky

721

Zásoby
Náklady příštích období a ostatní oběžná aktiva

6
63

Dlouhodobý nehmotný majetek

2 059

Goodwill

1 144

Dlouhodobý hmotný majetek

2 086

Ostatní dlouhodobá aktiva

42

Ostatní dlouhodobá finanční aktiva

12

AKTIVA CELKEM
Obchodní a jiné závazky
Půjčky a ostatní finanční aktiva
Rezervy
Výnosy příštích období

6 802
582
1 361
154
10

ZÁVAZKY CELKEM

2 107

ČISTÁ AKTIVA NABYTÁ

4 695

K 1. lednu 2015 získala Společnost také 100% podíl na společnosti CE Colo Czech s.r.o. za částku 1 422 mil. Kč (celá částka zaplacena v hotovosti).
Hlavním předmětem podnikání společnosti CE Colo je pronájem prostor v datových centrech a pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
Následující tabulka shrnuje nabytá aktiva, převzaté závazky a vlastní kapitál CE Colo Czech k datu akvizice 1. ledna 2015 v hodnotách převzatých
z konsolidované účetní závěrky DTAG.
Nabytá aktiva a převzaté závazky k 1. lednu 2015

mil. Kč

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

26

Obchodní a jiné pohledávky

27

Náklady příštích období a ostatní oběžná aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek

1
310

Goodwill

100

Dlouhodobý hmotný majetek

479

AKTIVA CELKEM

943

Obchodní a jiné závazky

126

Ostatní finanční aktiva

714

ZÁVAZKY CELKEM

840

ČISTÁ AKTIVA NABYTÁ

103
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Konsolidační rozdíl představuje přebytek zaplacené protihodnoty za společnost CE Colo Czech nad čistou účetní hodnotou aktiv a závazků k datu akvizice.
Hodnota čistých aktiv představuje reálnou hodnotu nabytých čistých aktiv k datu, kdy DTAG získalo kontrolu nad skupinou GTS (včetně Ce Colo Czech) v roce
2014, upravenou o pohyby behěm 7 měsíčního období, než Společnost pořídila CE Colo Czech. Konsolidační rozdíl byl zaúčtován jako snížení vlastního
kapitálu Skupiny.
Konsolidační rozdíl k 1.1.2015

mil. Kč

Zaplacená protihodnota

1 422

Převzatá čistá aktiva

-103

Konsolidační rozdíl

1 319

12 OBCHODNÍ A JINÉ ZÁVAZKY
31.12.2015

31.12.2014
upraveno

1.1.2014
upraveno

Závazky z obchodního styku

1 400

1 065

1 438

Dohadná položka na provozní výdaje

1 759

1 521

1 736

Dohadná položka na investiční výdaje

179

282

160

3 338

2 868

3 334

18

0

1

3 356

2 868

3 335

Závazky za zaměstnanci

590

596

629

Ostatní daně a sociální zabezpečení

272

229

182

69

44

57

931

868

868

4 287

3 737

4 203

mil. Kč

Obchodní závazky celkem
Měnové forwardy se zápornou reálnou hodnotou
Finanční závazky celkem

Ostatní závazky
Nefinanční závazky celkem
Celkem

Závazky za zaměstnanci se skládají kromě závazků z mezd za minulý měsíc také z rezervy na nevybranou dovolenou a bonusů v částce 448 mil. Kč
(k 31. prosinci 2014: 469 mil. Kč a k 1. lednu 2014: 499 mil. Kč), které byly klasifikovány jako krátkodobá rezerva v minulém roce.
Zbytkové smluvní doby splatnosti finančních závazků (smluvní nediskontované peněžní toky) jsou následující (smluvní splatnosti závazků z finančního
leasingu jsou uvedeny v poznámce 10):
mil. Kč

na požádání

do 30 dní

31–60 dní

61–90 dní

nad 90 dní

Celkem

31. 12. 2015
Obchodní závazky

200

843

290

64

3

1 400

Dohadná položka na provozní výdaje

418

1 167

106

68

0

1 759

Dohadná položka na investiční výdaje

21

142

16

0

0

179

639

2 152

412

132

3

3 338

Forwardové smlouvy– záporná reálná hodnota

Obchodní závazky celkem

0

186

136

136

178

636

Forwardové smlouvy– kladná reálná hodnota

0

20

19

19

579

637

Forwardové smlouvy – celkem*

0

206

155

155

757

1 273
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mil. Kč

na požádání

do 30 dní

31–60 dní

61–90 dní

nad 90 dní

Celkem

Obchodní závazky

261

486

227

86

5

1 065

Dohadná položka na provozní výdaje

230

1 182

83

26

0

1 521

Dohadná položka na investiční výdaje

18

137

124

3

0

282

509

1 805

434

115

5

2 868

31. 12. 2014 upraveno

Obchodní závazky celkem
Forwardové smlouvy – záporná reálná hodnota

0

150

0

0

61

211

Forwardové smlouvy – kladná reálná hodnota

0

6 564

366

168

868

7 966

Forwardové smlouvy – celkem*

0

6 714

366

168

929

8 177

na požádání

do 30 dní

31–60 dní

61–90 dní

nad 90 dní

Celkem

Obchodní závazky

198

784

329

119

8

1 438

Dohadná položka na provozní výdaje

508

873

269

86

0

1 736

Dohadná položka na investiční výdaje

58

72

23

7

0

160

* Nasmlouvaná nominální hodnota. Reálná hodnota viz Poznámka 17.

mil. Kč
1. 1. 2014 upraveno

764

1 729

621

212

8

3 334

Forwardové smlouvy – záporná reálná hodnota

Obchodní závazky celkem

0

168

0

0

21

189

Forwardové smlouvy – kladná reálná hodnota

0

389

114

114

534

1 151

Forwardové smlouvy – celkem*

0

557

114

114

555

1 340

* Nasmlouvaná nominální hodnota. Reálná hodnota viz Poznámka 17.

13 OSTATNÍ FINANČNÍ ZÁVAZKY
mil. Kč

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Krátkodobé závazky z finančního pronájmu

184

132

Dlouhodobé závazky z finančního pronájmu

995

845

6

6

Celkem dlouhodobé ostatní finanční závazky

1 001

851

Celkem

1 185

983

31. 12. 2015

31. 12. 2014

15

11

Dlouhodobé zálohy tarifních zákazníků*

* Zálohy tarifních zákazníků vratné po skončení smluvního vztahu zajišťují pohledávky z obchodního styku.

mil. Kč

Do 1 měsíce
1 – 3 měsíce

31

22

3 – 12 měsíců

138

99

Do 1 roku

184

132

1 až 5 let

227

187

Po 5 a více letech

774

664

1 185

983

Celkem ostatní finanční závazky

Skupina má k 31. prosinci 2015 k dispozici kontokorentní a flexibilní úvěrové linky v celkovém limitu 1 mil. EUR (27 mil. Kč) a 1 475 mil. Kč (k 31. prosinci 2014:
1 mil. EUR, nebo 28 mil. Kč a 575 mil. Kč). Skupina k 31. prosinci 2015 ani k 31. prosinci 2014 kontokorentní úvěr nečerpala.
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14 REZERVY
mil. Kč
Ostatní rezervy
Celkem krátkodobé rezervy

31. 12. 2015

31. 12. 2014

1.1.2014

64

17

23

64

17

23

Rezerva na uvedení majetku do původního stavu

750

679

605

Ostatní rezervy

147

57

49

Celkem dlouhodobé rezervy

897

736

654

Celkem

961

753

677

Rezerva
na uvedení majetku
do původního stavu

Ostatní rezervy

Celkem

605

72

677

Tvorba

71

89

160

Čerpání

-1

-6

-7

Zrušení

4

-81

-77

679

74

753

0

123

123

Tvorba

80

138

218

Čerpání

-10

-13

-23

Zrušení

0

-123

-123

mil. Kč
1. 1. 2014

31. 12. 2014
GTS – počáteční zůstatek 1.1.2015

Úrok
31. 12. 2015

1

12

13

750

211

961

Rezerva na uvedení majetku do původního stavu představuje náklady na uvedení pronajatých lokalit do původního stavu v souladu s podmínkami nájemních
smluv. Tato rezerva obsahuje nejistotu jak ve výši budoucích finančních odtoků, tak v jejich načasování. Očekávaná realizace rezervy je v roce 2029
(po ukončení platnosti licence LTE).

15 VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
mil. Kč

31. 12. 2015

31. 12. 2014

483

510

T-Mobile Bonus (IFRIC 13)

60

57

Ostatní

96

71

Celkem krátkodobé

639

638

Celkem dlouhodobé

3

3

Výnosy příštích období z neprovolaného času zákazníků využívajících předplacené služby a kreditní tarify
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16 ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK
Čistý odložený daňový závazek je vypočítán následujícím způsobem:
mil. Kč
Zrychlené daňové odpisy
Daňový odpis k pohledávkám

31. 12. 2015

31. 12. 2014

-3 199

-1 727

38

-58

Závazky za zaměstnanci

404

408

Rezervy

952

751

Ostatní položky

207

178

-1 598

-448

-304

-85

31. 12. 2015

31. 12. 2014

-855

-528

0

-11

-855

-539

– odložená daňová pohledávka k uplatnění nad 12 měsíců

365

315

– odložená daňová pohledávka k uplatnění do 12 měsíců

186

139

Odložené daňové pohledávky celkem

551

454

Odložený daňový závazek

-304

-85

Základ pro výpočet odložené daně
Odložený daňový závazek
mil. Kč
Odložené daňové závazky:
– odložený daňový závazek k uplatnění nad 12 měsíců
– odložený daňový závazek k uplatnění do 12 měsíců
Odložené daňové závazky celkem
Odložené daňové pohledávky:

Čistý odložený daňový závazek k 31. prosinci 2015 a k 31. prosinci 2014 je vypočten s použitím sazeb daně z příjmů právnických osob, uvedených v následující
tabulce, v závislosti na období, ve kterém je očekáváno vyrovnání přechodných rozdílů.
Sazba daně z příjmů právnických osob
Období

2015

2014

2015 a dále

19 %

19 %

Daňová opravná
položka
k pohledávkám

Zrychlené daňové
odpisy

Celkem

1. 1. 2014

-52

-477

-529

Zaúčtování do zisku nebo ztráty

41

-51

-10

31. 12. 2014

Pohyb na účtu odložené daně z příjmů je následující:

Odložené daňové závazky mil. Kč

-11

-528

-539

GTS – počáteční zůstatek 1.1.2015

0

-7

-7

CE Colo – počáteční zůstatek 1.1.2015

0

-97

-97

11

-233

-212

0

-855

-855

Zaúčtování do zisku nebo ztráty
31. 12. 2015
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Daňová opravná
položka
k pohledávkám

Rezervy

Zrychlené účetní
odpisy

Ostatní

Celkem

1. 1. 2014

0

204

204

29

437

Zaúčtování ve prospěch (+) /
na vrub (-) výsledku běžného
období

0

16

-4

5

17

31. 12. 2014

0

220

200

34

454

GTS – počáteční zůstatek
1.1.2015

0

27

5

8

40

Zaúčtování ve prospěch (+) /
na vrub (-) výsledku běžného
období

8

10

40

-1

57

31. 12. 2015

8

257

245

41

551

Odložené daňové pohledávky
mil. Kč

17 DERIVÁTOVÉ FINANČNÍ NÁSTROJE
FORWARDOVÉ SMLOUVY
Skupina měla ke konci roku 2015 otevřené měnové forwardové smlouvy v celkové nominální hodnotě 1 273 mil. Kč (k 31. prosinci 2014: 8 177 mil. Kč). Tyto
transakce jsou zaměřeny na řízení měnových rizik v souvislosti se splácením budoucích závazků Skupiny vyplývajících z obchodního styku a denominovaných
v EUR a USD. Všechny měnové forwardové smlouvy k 31. prosinci 2015 byly otevřeny v roce 2015 a jsou splatné do konce roku 2016. V roce 2015 byly
vypořádány smlouvy v celkové nominální hodnotě 9 415 mil. Kč (v roce 2014: 2 447 mil. Kč).
Otevřené měnové forwardové smlouvy (mil. Kč)

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Otevřené měnové forwardové smlouvy zajišťující ostatní cizoměnové závazky:
Kladná reálná hodnota

8

57

Záporná reálná hodnota

-18

0

Celkem

-10

57

18 VLASTNÍ KAPITÁL
Akcie Společnosti mají nominální hodnotu 1 000 Kč, jsou zaknihované, na jméno a veřejně neobchodovatelné. Schválený a upsaný základní kapitál je plně
splacen. Základní kapitál k 31. prosinci 2015 a k 31. prosinci 2014 představuje 520 000 kusů akcií. Všechny akcie nesou stejná práva.
Akcionáři Skupiny mají jak svá práva, tak i povinnosti. Základní povinností akcionářů je vkladová povinnost. Mezi práva akcionářů patří zejména:
právo na podíl na zisku,
hlasovací právo,
právo požadovat a obdržet vysvětlení na valné hromadě k záležitostem týkajících se Skupiny nebo jí ovládaných osob nebo pro výkon akcionářských práv,
právo uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady,
práva kvalifikovaných akcionářů, zejména požádat představenstvo o svolání valné hromady a dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti
představenstva,
právo podat akcionářskou žalobu proti členu představenstva nebo dozorčí rady, právo domáhat se splacení emisního kursu proti akcionáři, který je
v prodlení se splacením,
právo požadovat nucený přechod účastnických cenných papírů.
Emisní ážio ve výši 5 344 mil. Kč bylo splaceno akcionáři Skupiny v souladu se Smlouvou o založení společného podniku mezi společnostmi ČESKÉ
RADIOKOMUNIKACE a.s.* a CMobil B.V. ze dne 25. března 1996 a dále Smlouvou mezi Ministerstvem hospodářství ČR (nyní Ministerstvo průmyslu
a obchodu) a společnostmi CMobil B.V. a ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.* ze dne 25. března 1996.
K 1. lednu 2015 proběhla fúze mezi Společností a společností GTS Czech s.r.o. Pořizovací cena finanční investice GTS Czech s.r.o. ve výši 4 210 mil. Kč,
základní kapitál ve výši 1 300 mil. Kč a zákonný rezervní fond ve výši 19 mil. Kč byly zúčtovány proti emisnímu ážiu Společnosti. Emisní ážio k 1. lednu 2015
je tedy ve výši 397 mil Kč a výsledky hospodaření minulých let ve výši 25 110 mil. Kč.
* Dnes TMCZ Holdco II (Lux) S.à.r.l. (předtím CESKE RADIOKOMUNIKACE S.à.r.l.)
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Zákonný rezervní fond představuje zdroj, který Společnost musí tvořit v souladu s jejími stanovami. Použití zákonného rezervního fondu je omezeno stanovami
a fond nesmí být vyplacen akcionářům.
V roce 2015 Skupina nevyplatila dividendu (v roce 2014: 4 919 mil. Kč) (viz Poznámka 28). Dividenda na jednu akcii vyplacená v roce 2014 byla 9 457 Kč.

19 DODATEČNÉ INFORMACE K FINANČNÍM NÁSTROJŮM
Finanční aktiva a závazky podle tříd*
mil. Kč

Kategorie podle IAS 39

31. 12. 2015
Účetní hodnota

31. 12. 2014
Účetní hodnota
Upraveno

1.1.2014
Účetní hodnota
Upraveno

3 567

7 384

8 294

Aktiva
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
z toho:
Peníze

Půjčky a pohledávky

717

1 484

711

Termínované vklady

Půjčky a pohledávky

2 850

5 900

7 583

Obchodní a jiné pohledávky**

Půjčky a pohledávky

5 417

4 820

4 969

Krátkodobé bankovní financování

Půjčky a pohledávky

58

0

0

8

64

91

V reálné hodnotě vykázané do zisku
nebo ztráty (k obchodování)

8

57

71

Finanční pohledávky v naběhlé
hodnotě

0

7

20

3 356

2 868

3 335

Ostatní finanční aktiva z toho:
Měnové forwardy s kladnou reálnou
hodnotou
Pohledávky z finančního pronájmu
Závazky
Krátkodobé obchodní a jiné závazky**
z toho:
Obchodní závazky

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

3 338

2 868

3 334

Měnové forwardy se zápornou reálnou
hodnotou

V reálné hodnotě vykázané do zisku
nebo ztráty (k obchodování)

18

0

1

Krátkodobé bankovní financování z toho:

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

0

2 565

760

Směnky

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

0

1 597

760

Závazek z faktoringu

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

0

968

0

184

132

68

Krátkodobé ostatní finanční závazky
z toho:
Závazky z finančního pronájmu

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

Dlouhodobé ostatní finanční závazky
z toho:

184

132

68

1 001

851

775

Přijatá depozita

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

6

6

6

Závazky z finančního pronájmu

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

995

845

769

* Třídy finančních aktiv a závazků jsou členěny podle míry rizika a v detailu nutném pro jejich řízení vedením Skupiny.
** Bez nefinančních aktiv/závazků (Poznámka 5 a 12)

Finanční aktiva vyjma obchodních a jiných pohledávek uvedených v Poznámce 5 nejsou ani po splatnosti ani nemají sníženou hodnotu.
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KOMPENZACE FINANČNÍCH NÁSTROJŮ
Finanční aktiva a závazky jsou vzájemně kompenzovány a čistá částka je uvedena ve výkazu finanční pozice, pokud existuje smluvně dohodnuté právo
kompenzace vykázaných částek a úmysl vypořádat příslušné aktivum a příslušný závazek v čisté výši.
Většinu zápočtů realizuje Skupina v oblasti obchodních pohledávek a závazků z propojení a roamingu.
Následující tabulka zobrazuje obchodní pohledávky a závazky kde proběhl zápočet k 31.12.2015:

31.12.2015
mil. Kč

Hrubá hodnota
kompenzace
ve výkazu finanční
pozice

Hrubá hodnota
zápočtu ve výkazu
finanční pozice

Čistá hodnota
po kompenzaci
ve výkazu finanční
pozice

Částka, která je
předmětem rámcové
dohody o zápočtu
a podobných
ujednání ve výkazu
finanční pozice

Celková čistá
hodnota

Obchodní a jiné pohledávky

5 455

0

5 455

89

5 366

Obchodní závazky

-3 323

0

-3 323

-113

-3 210

Čistá hodnota
po kompenzaci
ve výkazu finanční
pozice

Částka, která je
předmětem rámcové
dohody o zápočtu
a podobných
ujednání ve výkazu
finanční pozice

Celková čistá
hodnota

Následující tabulka zobrazuje obchodní pohledávky a závazky kde proběhl zápočet k 31.12.2014:

31.12.2014
mil. Kč

Hrubá hodnota
kompenzace
ve výkazu finanční
pozice

Hrubá hodnota
zápočtu ve výkazu
finanční pozice

Obchodní a jiné pohledávky

4 822

0

4 822

35

4 787

Obchodní závazky

-2 868

0

-2 868

-95

-2 773

Čistá hodnota
po kompenzaci
ve výkazu finanční
pozice

Částka, která je
předmětem rámcové
dohody o zápočtu
a podobných
ujednání ve výkazu
finanční pozice

Celková čistá
hodnota

Následující tabulka zobrazuje obchodní pohledávky a závazky kde proběhl zápočet k 1.1.2014:

1.1.2014
mil. Kč

Hrubá hodnota
kompenzace
ve výkazu finanční
pozice

Hrubá hodnota
zápočtu ve výkazu
finanční pozice

Obchodní a jiné pohledávky

5 306

0

5 306

210

5 096

Obchodní závazky

-3 335

0

-3 335

-220

-3 115

20 TRŽBY
Pro účely řízení Skupiny lze tržby rozdělit na následující kategorie, které lze specifikovat podle povahy produktu či předmětu podnikání a podle druhu
produktů a služeb.
Tržby podle činností
mil. Kč
Prodej zboží

2015

2014

2 366

2 513

Poskytování služeb mobilní telekomunikační sítě

17 872

18 454

Poskytování služeb pevné telekomunikační sítě

5 453

2 089

Poskytování služeb systémové integrace
Tržby celkem

122

1 385

1 016

27 076

24 072
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21 OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY
mil. Kč
Zisk z prodeje dlouhodobého majetku
Rozpuštění rezerv

2015

2014

253

27

13

9

529

460

70

65

Pokuty a penále

14

29

Výnosy z propagace

94

89

Jiné provozní výnosy

82

95

1 055

774

mil. Kč

2015

2014

Náklady na pořízení zboží a materiálu

2 441

2 514

Náklady na telekomunikační služby

5 662

3 907

15

0

539

460

Výnosy z přefakturace služeb v rámci skupiny DTAG
Nájemné

Celkem

22 NAKOUPENÉ ZBOŽÍ, MATERIÁL A TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

IT služby
Údržba telekomunikační sítě
Ostatní
Celkem

652

492

9 309

7 373

Nárůst kategorie Náklady na telekomunikační služby je ovlivněn především fúzí s GTS Czech. Tyto náklady se týkají zejména pronajatých okruhů, propojení,
přenosu a mezinárodní velkoobchodní činnosti.

23 OSOBNÍ NÁKLADY
mil. Kč

2015

2014

Mzdové náklady

2 407

2 170

Náklady na sociální zabezpečení – důchodové pojištění a připojištění

517

459

Náklady na sociální zabezpečení – ostatní

285

254

3

1

Celkem

3 212

2 884

Průměrný počet zaměstnanců

3 442

3 168

Odměny členům statutárních orgánů

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu zaměstnanců za celý rok. Skupina poskytuje zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění.
V roce 2015 celková výše příspěvku dosáhla 26 mil. Kč (v roce 2014: 21 mil. Kč).
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24 ODPISY
mil. Kč

2015

2014

421

384

Odpisy ostatních nehmotných aktiv

1 539

1 026

Odpisy hmotných dlouhodobých aktiv

2 823

2 038

Celkem

4 783

3 448

2015

2014

Náklady na externí marketingové služby

604

643

Provize obchodním partnerům

723

667

Čistá ztráta ze snížení hodnoty pohledávek a odpisy pohledávek

149

193

1 088

974

Odpisy licencí

25 OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY
mil. Kč

Nájemné a operativní leasing
Přefakturace služeb sdílených v rámci skupiny DTAG

336

324

Opravy a údržba (kromě telekomunikační sítě)

713

626

Licenční poplatky

370

303

Ostatní provozní náklady související se zaměstnanci

162

137

Právní, konzultační a auditorské poplatky

113

154

Kancelářské dodávky, poštovné, bankovní poplatky a poplatky z faktoringu

192

310

Spotřeba elektrické energie vody a plynu úklid ostraha

119

112

Ostatní

174

120

4 743

4 563

2015

2014

1

2

1

2

83

161

– z finančních aktiv a závazků v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

21

74

Ostatní finanční výnosy

49

47

Finanční výnosy celkem

133

210

Úrokové náklady

-101

-63

Celkem

26 FINANČNÍ VÝNOSY A NÁKLADY
mil. Kč
Úrokové výnosy
z nichž:

– z půjček a pohledávek
Kurzové zisky
z nichž:

z nichž:

– z finančních závazků v naběhlé hodnotě
Kurzové ztráty

-101

-63

-97

-102

-35

-1

z nichž:

– z finančních aktiv a závazků v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
Ostatní finanční náklady
Finanční náklady celkem
Čisté finanční výnosy

124

-13

-33

-211

-198

-78

12
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27 DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daňový náklad se skládá z následujících položek:
mil. Kč
Splatná daň
Odložená daň (viz Poznámka 16)

2015

2014

-1 062

-1 272

-155

7

-1 217

-1 265

mil. Kč

2015

2014

Účetní zisk před zdaněním

6 006

6 590

Daň při použití zákonné daňové sazby*

-1 141

-1 252

-84

-143

Nezdaňované výnosy

51

60

Dodatečné snížení/zvýšení daně za minulá období

16

30

Ostatní

-59

40

-1 217

-1 265

Daň z příjmů

Daň z příjmů byla vypočtena následujícím způsobem:

Vliv následujících položek:
Daňově neuznatelné náklady

Daň z příjmů
* V roce 2015 a 2014 byla použita sazba 19 % v souladu se zákonem o daních z příjmů.

28 TRANSAKCE A ZŮSTATKY VŮČI SPŘÍZNĚNÝM OSOBÁM
Spřízněnými stranami se rozumí mateřská společnost a ostatní společnosti skupiny DTAG („ostatní spřízněné strany“), členové představenstva, členové
dozorčí rady a osoby blízké těmto členům. Skupina DTAG představuje všechny společnosti ovládané DTAG.
Následující transakce se týkají akcionářů, dceřiných společností a ostatních spřízněných osob Společnost je ovládána společnostmi tak, jak je popsáno
v Poznámce 1.

TRANSAKCE S AKCIONÁŘI (PŘÍMÝMI, NEPŘÍMÝMI A KONEČNOU MATEŘSKOU SPOLEČNOSTÍ):
mil. Kč

2015

2014

202

152

Ostatní nakoupené služby a hmotné dodávky

44

83

Úrokový náklad z půjčky poskytnuté GTS Czech

29

0

2 042

0

Roaming, propojení a související nakoupené služby

Splacení půjčky poskytnuté GTS Czech
Náklady z přefakturace služeb

207

184

Nákupy cizích měn v tržní hodnotě

8 465

1 719

Nákup dceřinné společnosti (poznámka 11)

5 632

0

16 621

2 138

Roaming, propojení a související prodané služby

Nákupy celkem

321

81

Výnosy z přefakturace služeb a užívání společných platforem

185

165

Ostatní výnosy
Prodeje celkem

0

1

506

247
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Dne 17. listopadu 2014 rozhodlo představenstvo o koupi 100% podílů společností GTS Czech a CE Colo Czech od DTAG, a to s účinností ke dni 1. ledna 2015,
za pořizovací cenu ve výši 5 632 mil. Kč. Pořizovací cena byla plně splacena v průběhu roku 2015.
Dne 31. května 2014 GTS Czech uzavřela dvě smlouvy o půjčkách se společností DTAG. V důsledku fúze s GTS Czech (viz. Poznámka 1) byly tyto půjčky
převzaty Skupinou k 1. lednu 2015 a byly plně splaceny Skupinou dne 29. května 2015.
Ten samý den uzavřelo CE Colo Czech další dvě smlouvy o půjčkách s DTAG. Tyto půjčky splatilo CE Colo Czech dne 29. května 2015.
Balance vzniklé z prodejů/nákupů zboží a služeb od akcionářů:
mil. Kč
Pohledávky z roamingu, propojení a souvisejících poskytnutých služeb
Pohledávky z derivátů (reálná hodnota)

31.12.2015

31.12.2014

586

421

4

52

Pohledávky celkem

590

473

Závazky z roamingu, propojení a souvisejících nakoupených služeb

432

513

Závazky z derivátů (reálná hodnota)
Závazky celkem

13

0

445

513

V roce 2015 ani v roce 2014 Společnost neuskutečnila žádné transakce se svou mateřskou společností Deutsche Telekom Europe B.V. (former CMobil B.V.).

TRANSAKCE S OSTATNÍMI SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI VE SKUPINĚ DTAG:
mil. Kč

2015

2014

Roaming, propojení a související nakoupené služby

328

173

Ostatní nakoupené služby a hmotné dodávky

198

161

Náklady z přefakturace služeb

129

140

Nákupy celkem

655

474

Roaming, propojení a související prodané služby

442

336

Výnosy z přefakturace služeb a užívání společných platforem

248

272

IT a související služby

1

88

Ostatní výnosy

0

1

691

697

31.12.2015

31.12.2014

22

22

Prodeje celkem

Balance vzniklé z prodejů/nákupů zboží a služeb od ostatních spřízněných stran ve skupině DTAG:
mil. Kč
Pohledávky z roamingu propojení a souvisejících poskytnutých služeb
Pohledávky ze záloh, ostatních služeb a slev

158

112

Pohledávky celkem

180

134

86

64

Závazky z roamingu propojení a souvisejících nakoupených služeb
Závazky z ostatních služeb a slev

113

161

Závazky celkem

199

225
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Krátkodobé zaměstnanecké požitky
2015

2014

Průměrný počet
zaměstnanců

Částka

Průměrný počet
zaměstnanců

Částka

Řídící pracovníci

40

171

37

168

Představenstvo

4

3

5

1

mil. Kč

Dozorčí rada
Celkem

4

0

5

0

48

174

47

169

Pod pojmem „výkonné vedení“ se rozumí výkonní ředitelé a ředitelé Skupiny.
Krátkodobými zaměstnaneckými požitky jsou myšleny mzdy, bonusy, osobní volno, zdravotní péče, firemní auta používaná pro soukromé účely a ostatní
krátkodobé zaměstnanecké požitky, včetně sociálního, zdravotního a penzijního připojištění placeného zaměstnavatelem.
Hodnota příspěvků Skupiny v rámci důchodového pojištění v roce 2015 činila částku 29 mil. Kč (v roce 2014: 26 mil. Kč).
Příspěvky penzijního připojištění představovaly pro řídící pracovníky v roce 2015 částku 1 mil. Kč (v roce 2014: 2 mil. Kč).

ZAMĚSTNANECKÉ POŽITKY PO SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
K 31. prosinci 2015 poskytuje Skupina zaměstnanecké požitky po skončení pracovního poměru ve formě motivačního bonusového programu řídícím
pracovníkům. V případě splnění stanovených podmínek obdrží oprávněné osoby částku, která vychází z výše jejich mzdy. V roce 2015 nevyplatila Skupina
v rámci tohoto programu žádný bonus. (v roce 2014: 5 mil. Kč).

POŽITKY PŘI PŘEDČASNÉM UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
V roce 2015 Skupina vyplatila výkonnému vedení odstupné ve výši 2 mil. Kč.

ODMĚNY ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ
Variable II
V roce 2010 zahájila Skupina dlouhodobý peněžní bonusový plán bez vazby na akcie mateřské společnosti DTAG a pohyb jejich cen pro výkonné vedení
Skupiny. Každý rok je spuštěna nová tranše s platností 4 roky. Na počátku tohoto plánu je každému účastníkovi nabídnut bonus. Bonus je vyplacen na konci
trvání plánu v závislosti na dosažení čtyř finančních ukazatelů bez vazby na cenu akcie, které jsou doplňkové, se stejnou váhou a jsou cílovány do koridoru
0% až 150%. V souladu s IAS 19 je rezerva vykázána v současné hodnotě nejlepšího odhadu nákladů na vyrovnání současného závazku k rozvahovému dni.
Rezerva je ke každému rozvahovému dni přeceněna na základě nejlepšího odhadu dosažení daných klíčových výkonnostních ukazatelů definovaných při
vzniku bonusového programu. Změny hodnoty rezervy se promítají proti zisku nebo ztrátě.
K 31. prosinci 2015 Skupina vykázala rezervu v rámci bonusového programu vázaného na finanční ukazatele na úrovni mateřské společnosti DTAG ve výši
48 mil. Kč (k 31. prosinci 2014: 37 mil. Kč). V roce 2015 bylo vyplaceno v rámci tohoto programu 9 mil. Kč (v roce 2014: 7 mil. Kč).
LTI (Long-Term Incentive Plan)
V roce 2015 zahájila Skupina nový dlouhodobý peněžní plán s vazbou na vývoj ceny akcií mateřské společnosti DTAG, který je klasifikován jako vypořádaný
v hotovosti podle IFRS 2. Jedná se o čtyřletý revolvingový plán, který je poskytován každý rok. Účastníci obdrží virtuální akcie – Phantom shares – v závislosti
na individuálním výkonu. Počet Phantom shares je určen dosažením klíčových výkonnostních ukazatelů. Phantom shares jsou oceněny k rozvahovému dni
podle aktuální ceny akcií DTAG, nejlepšího odhadu dosažení daných klíčových výkonnostních ukazatelů. Rezerva je vykázána v současné hodnotě nejlepšího
odhadu nákladů na vyrovnání současného závazku k rozvahovému dni. Rezerva je ke každému rozvahovému dni přeceněna proti zisku nebo ztrátě.
K 31. prosinci 2015 Společnost vykázala v rámci tohoto programu rezervu ve výši 9 mil. Kč. Během roku 2015 nebyl v rámci tohoto programu vyplacen žádný bonus.
SMP (Share Matching Plan)
V roce 2015 Skupina zahájila nový plán vázaný na akcie, kde účastníci mohou dobrovolně investovat do akcií mateřské společnosti DTAG. Tento plán je
vypořádán reálnými akciemi na konci období, kdy jsou mateřskou společností poskytnuty další akcie. Plán je klasifikován jako kapitálový nástroj podle IFRS 2.
Akcie jsou vykázány ke dni poskytnutí v reálné hodnotě. Plán je klasifikován jako kapitálový nástroj, a proto se jeho hodnota nebude měnit během doby trvání
plánu. Reálná hodnota se rovná ceně akcie mateřské společnosti DTAG k datu poskytnutí snížené o očekávanou dividendu na následující čtyři roky. Rezerva
je vykázána proporcionálně ve vlastním kapitálu v ostatních kapitálových fondech po dobu trvání plánu
K 31. prosinci 2015 Skupina vykázala v rámci tohoto programu celkovou rezervu ve výši 0,5 mil. Kč.

DIVIDENDY
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 26. května 2015 si Skupina ponechala celý zisk a v roce 2015 nevyplatila žádnou dividendu.
V roce 2014 vyplatila Skupina svému jedinému akcionáři dividendu v celkové výši 4 919 mil. Kč
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29 PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY
Finanční úřad je oprávněný provést kontrolu účetních knih a záznamů kdykoli v průběhu tří let následujících po termínu pro podání daňového přiznání
za vykazované daňové období a v návaznosti na to může dodatečně vyměřit daň z příjmu a penále. Vedení Skupiny si není vědomo žádných skutečností, které
by v budoucnosti mohly vést ke vzniku významného potenciálního závazku vyplývajícího z těchto kontrol.

30 SMLUVNÍ A JINÉ BUDOUCÍ ZÁVAZKY A PŘÍSLIBY
K 31. prosinci 2015 a k 31. prosinci 2014 měla Skupina uzavřeny smlouvy s hlavními dodavateli v oblasti technologií a služeb v následujících hodnotách:
mil. Kč

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Do 1 roku

2 331

2 213

1 – 3 roky

403

1 216

3 – 5 let

122

44

Nad 5 let

281

354

Celkem

3 137

3 827

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

31. 12. 2015

31. 12. 2014

Do 1 roku

798

516

1 – 3 roky

736

523

3 – 5 let

541

508

Nad 5 let

833

964

Celkem

2 908

2 511

Většina nájemních smluv je obnovitelná po skončení operativního pronájmu za tržní ceny.

31 NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
K datu schválení této účetní závěrky nejsou známy žádné významné následné události.

32 SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Tato účetní závěrka byla schválena představenstvem Skupiny k vydání dne 17. března 2016. Tato účetní závěrka může být upravena na žádost a schválení
valné hromady.

Mark Klein
Předseda představenstva
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Martin Schlieker
Člen představenstva
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