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slovo
na úvod
BUDUJEME DIGITÁLNÍ ČESKO

Digitalizace je jednou z hlavních výzev, před
kterou stojí Česká republika. Je mi velkou ctí,
že T-Mobile Czech Republic hraje velmi důležitou
roli v tomto transformačním procesu a můžeme
se podílet na proměně ve skutečně digitální
společnost. T-Mobile může přispět a přispívá
svou znalostí, svými technologiemi, službami
a investicemi k vybudování plně digitálního
Česka. Jsem si vědom velké odpovědnosti,
která je s tím spojená, ale v dalších letech jsme
připraveni se ještě více podílet na digitální
transformaci celé České republiky.
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Úkol, který před námi stojí, by nebylo možné dosáhnout bez enormních investic do rozvoje stávajících technologií,
budování optické sítě, přinášení nových služeb a zpřístupňovaných moderních komunikačních nástrojů celé populaci.
V loňském roce přesáhl celkový objem investic pět miliard korun. Jen do rozvoje našich sítí jsme v roce 2019 vložili
téměř tři miliardy korun.
Pouze finanční pohled v tomto případě ale nestačí. Investované finanční prostředky se nám vracejí v podobě
spokojených zákazníků, vynikající kvality naší sítě a rostoucího zájmu o nejmodernější formy komunikace. Na konci
roku 2019 jsme pečovali téměř o 6,3 milionu zákazníků, což je o 77 tisíc více než před rokem. Mnohem vyšším
tempem se zvyšuje objem přenesených dat – jen v mobilních sítích jsme zaznamenali meziroční nárůst o 81 %
na 100 tisíc terabajtů.
S rostoucím datovým provozem jsme se byli schopni vypořádat i během naprosto ojedinělého Neomezeného léta,
kdy jsme zákazníkům nabídli zdarma neomezený mobilní internet. Jsem velmi hrdý, že potřetí za sebou byla kvalita naší
sítě oceněna pečetí „Best in Test“, kterou nám udělila společnost umlaut (dříve P3). V nezávislém testování všech tří
českých mobilních sítí jsme dosáhli nejlepších výsledků v kategoriích hlas, data a v kategorii crowd sourcing jsme
získali druhé místo.
Jsme si velmi dobře vědomi, že vybudování gigabitové společnosti nebude možná bez kvalitní a dostupné optické sítě
pro domácnosti a firmy. Velice intenzivně jsme se proto v uplynulém roce věnovali budování naší vlastní optické sítě.
Při plnění ambiciózního cíle pokrýt do roku 2025 jeden milion tuzemských domácností optikou, jsme dosáhli prvního
důležitého milníku. Na konci roku 2019 bylo optické připojení k dispozici pro prvních 120 tisíc domácností. Nezbytnost
digitálních služeb a vysokorychlostního přístupu k internetu ilustruje celkový nárůst počtu uživatelů pevného
internetového připojení, který meziročně vzrostl téměř o 30 % na necelých 320 tisíc.
Velkou pomocí v našem úsilí je spolupráce s naší sesterskou společností Slovak Telekom. Také v roce 2019 jsme stále
intenzivněji využívali synergických efektů společného fungování. Jako příklad mohu uvést novou televizní platformu,
která je společná pro obě země a zákazníkům v Česku jsme ji přinesli pod názvem T-Mobile TV GO. Jedna aplikace pro
všechna zařízení, na kterých mohou diváci sledovat naše televizní služby. Na konci roku počet uživatelů překročil
hranici 149 tisíc, což je meziročně o 63 tisíc více.
Naplňování potřeb a přání zákazníků je hnacím motorem našeho konání. Jsem proto velmi potěšen, že jsme byli
i nadále úspěšní v segmentu firemních zákazníků. Zároveň posilujeme naši expertizu v oblasti komplexních řešení
zahrnující M2M řešení, cloudové služby či softwarově definovaný přístup k pobočkovým a WAN sítím. Díky partnerství
se společnosti Microsoft poskytujeme vysoce standardizované cloudové služby, zajišťujeme konektivitu pro dopravce
FlixBus, stali jsme se primární celosvětovým operátorem pro společnost Jablotron. Jsem velmi hrdý na náš společný
projekt kampusové sítě s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava zahájený na sklonku roku 2019.
Přinese možnost otestovat širokou škálu kampusových sítí, včetně přicházející 5G technologie.
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Důvěra zákazníků, jejich zájem o naše služby nám zároveň dává dostatečnou finanční stabilitu a možnosti, abychom
objem plánovaných investic plně přizpůsobili potřebám a růstovému potenciálu tuzemské ekonomiky. Velmi mě těší,
že byl uplynulý rok pro nás úspěšný a dosáhli jsme růstu v plnění všech klíčových finančních ukazatelů v porovnání
s rokem 2018.
Jsme tak připraveni přispívat podstatným dílem k modernizaci Česka. Zároveň se nám tak daří naplňovat i jeden
ze strategických cílů nejen Česka, ale i naší mateřské skupiny Deutsche Telekom, potažmo i náš, a tím je
liberalizace internetu.
Všech úspěchů v loňském roce i vytyčení ambiciózních cílů pro další roky bychom nebyli schopni dosáhnout bez toho
nejcennějšího – bez našich zaměstnanců. Naši T-Mobile rodinu tvoří 3 437 zaměstnanců, kteří svým každodenním
úsilím, elánem, nápady a entuziasmem dávají značce T-Mobile tvář a jsou základním stavebním kamenem jejího
úspěchu na českém trhu. Chtěl bych rovněž poděkovat našim obchodním partnerům za jejich spolupráci a pomoc
v průběhu celého roku. Všichni si velice vážíme důvěry, kterou v nás naši zákazníci vkládají, je pro nás i velkým
závazkem. Proto budeme i nadále pracovat na tom, abychom pro naše zákazníky zůstávali nejlepší volbou.
Chtěl bych každého z vás ujistit, že nejen v roce 2020 budeme pokračovat v našem úsilí o modernizaci a digitalizaci
Česka. Jedná se o náročný úkol, ale jsme rádi, že můžeme být při tom. Nebudeme váhat poskytnout ještě ve větší míře
své znalosti, dovednosti, služby a potřebné investice, tak aby Česko patřilo k digitálním lídrům nejen v Evropě.
T-Mobile Czech Republic a.s. nemá žádnou organizační složku v zahraničí.
Společnost nenabyla v roce 2019 žádné vlastní akcie.
Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů a výzkumu a vývoje jsou
uvedeny ve Zprávě představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku.
Informace o řízení rizik jsou uvedeny v Příloze ke konsolidované účetní závěrce (bod 3). Společnost používá vybrané
derivátové a nederivátové zajišťovací nástroje (bod 18).
Po 31. prosinci 2019 nenastaly žádné následné události, které by měly na tuto výroční zprávu podstatný vliv.
Společnost nemá další informace ke zveřejnění požadované podle zvláštních právních předpisů.

José Severino Perdomo Lorenzo
Generální ředitel T-Mobile Czech Republic a.s.
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JSME SPOLEČENSKY
ODPOVĚDNÍ
Již podeváté jsme podpořili začínající podnikatele
v projektu T-Mobile Rozjezdy.
V grantové výzvě T-Mobile Pomáháme bylo mezi
13 organizací rozděleno 2 133 500 Kč.
Opět jsme se připojili k celosvětovému svátku
dobrovolnictví a dárcovství Giving Tuesday.
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Odpovědnost k okolí a ke společnosti je nedílnou součástí všeho, co děláme. Plníme cíle udržitelného rozvoje, tzv.
SDGs. Držíme se férových pravidel podnikání, pomáháme na svět prospěšným aplikacím a službám a podporujeme
neziskové organizace, drobné podnikatele i jednotlivce. Působíme jako dobrovolníci na řadě míst celé republiky,
předáváme své zkušenosti a znalosti a pomáháme při mimořádných událostech. Od svého založení klademe důraz
na vynikající péči o zákazníky a korektní chování k obchodním partnerům, zaměstnancům a životnímu prostředí.
Jsme držiteli řady ocenění, jako jsou Zaměstnavatel roku i desetiletí, Zdravá firma, Firma roku: Rovné příležitosti nebo
Via Bona za zapojování zaměstnanců do dárcovství a dobrovolnictví.
Pravidelně každý rok procházíme nezávislými audity prováděnými renomovanými společnostmi. Získáním a obhajobou
těchto mezinárodních certifikátů prokazujeme svým zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům a státním institucím
systematický přístup, jehož cílem je neustálé zlepšování fungování společnosti.
Držíme se férových pravidel podnikání, chováme se nad rámec povinností, které nám ukládá zákon, a ctíme etická
pravidla a morální zásady. Základní principy našeho přístupu jsou zakotveny v Sociální chartě skupiny Deutsche
Telekom. Podporu a ochranu lidských práv chápeme jako dlouhodobý proces. Dotazy nebo informace o jejich
porušování lze předkládat prostřednictvím systému pro oznamování protiprávního jednání Deutsche Telekom.
V T-Mobile klademe důraz na to, aby všichni zaměstnanci jednali v souladu s etickými pravidly a dodržovali veškeré
zákony, normy a vnitřní předpisy. Cílem compliance je dosažení co možná nejvyšší míry transparentnosti, otevřenosti
a mravní integrity, resp. etického chování zaměstnanců. Etický kodex, který se týká všech zaměstnanců koncernu
Deutsche Telekom, podporuje naplňování firemních hodnot v každodenní praxi a propojuje je se standardy
stanovenými v rámci existujících legislativních i vnitřních pravidel.
Máme Politiku integrovaného systému řízení. Přístup T-Mobile k ochraně životního prostředí vychází ze základního
dokumentu EMS (ISO 14001) a každé tři roky procházíme auditem akreditovanou certifikační firmou DEKRA.
Od základnových stanic mobilní sítě přes telefonní ústředny či datová centra až po administrativní prostory
optimalizujeme technologickou infrastrukturu a minimalizujeme spotřebu elektrické energie. Zaměřujeme se
i na spotřebu kancelářského materiálu, a to nejen interně, ale i směrem k zákazníkům. Vloni například elektronická
faktura tvořila 82 % ze všech vystavených faktur. Snižujeme i objem odpadu a systematicky jej recyklujeme.
V roce 2019 jsme pokračovali v našich dlouhodobých programech. Již 9. ročník T-Mobile Rozjezdů, programu
na podporu začínajících podnikatelů, opět nabídl bezplatné semináře a soutěž o nejlepší realizaci podnikatelského
nápadu. V uplynulém roce se do soutěže přihlásilo rekordních 579 projektů a nejlepší z nich jsme podpořili částkou
zhruba 3,5 milionu Kč. Grantová výzva T-Mobile Pomáháme se zaměřuje na zlepšení informační a mediální gramotnosti
veřejnosti, především dětí, seniorů a sociálně znevýhodněných skupin, kteří se těžko orientují v záplavě informačních
toků a bývají snadným terčem zneužití v prostředí internetu a sociálních sítí. V roce 2019 jsme podpořili 13 neziskových
projektů částkou 2 133 500 Kč.
Ke společenské odpovědnosti motivujeme i naše zaměstnance. Tradiční dobrovolnickou aktivitou je Den pro dobrý
skutek, kdy zaměstnanci mohou využít jeden pracovní den v roce pro pomoc v neziskových organizacích. Vloni se
do něj zapojilo 538 z nás. Expertní dobrovolnictví je hlavním pilířem vzdělávacího programu Akademie T-Mobile, kterou
v roce 2019 prošlo sedm neziskových organizací. Pokračovali jsme i v pořádání pravidelných seminářů pro neziskové
organizace. Byly zaměřeny například na tvorbu webu, bezpečnost na internetu a marketing. Realizovali jsme také
seriál seminářů pro seniory, kde jsme je učili účelně a bezpečně využívat mobilní technologie. Uspořádali jsme opět
i diskusní setkání pro CSR manažery, majitele či ředitele firem, zástupce neziskového sektoru a veřejnost. Řadou aktivit
jsme se zapojili ke světovému svátku dárcovství Giving Tuesday. Koncem roku proběhla interní sbírka Pomáhejme
příběhům. V jejím 7. ročníku jsme pomohli lidem z okolí našich zaměstnanců, kteří se ocitli v tíživé životní situaci,
částkou 1 002 600 Kč.
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NA LIDECH
NÁM ZÁLEŽÍ
K 31. prosinci 2019 měla naše společnost
3 437 zaměstnanců v průměrném věku 37,1 let,
z toho je 65 % mužů a 35 % žen.
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Našim zaměstnancům vytváříme vhodné pracovní prostředí, podporujeme jejich rozvoj, vzdělávání a slaďování
pracovního a rodinného života například nabízením flexibilního uspořádání pracovní doby a úvazku. Pokud to pracovní
náplň dovoluje, mohou naši zaměstnanci díky novým technologiím a digitalizaci pracovat odkudkoli a kdykoli, přibližně
polovina z nich tuto možnost také pravidelně využívala. V roce 2019 odešlo na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
94 zaměstnanců.
I v uplynulém roce byla péče o zdraví zaměstnanců jednou z firemních priorit. Během roku 2019 jsme zaměstnancům
přinesli sedm Dnů zdraví ve velkých lokalitách, jako jsou Praha–Roztyly, Brno, České Budějovice, Louny, Hradec
Králové, Mladá Boleslav a Liberec, které sice ponížily četnost oproti roku 2018, zato byly nadité novinkami a trendy
z oblasti zdravé životosprávy a péče o tělo i mysl. V rámci programu „Pusťte si maséra za krk“ nevidomí maséři protáhli
kolegům svaly v rámci Dnů zdraví. Podpořili jsme tak nejen zdraví našich zaměstnanců, ale nepřímo i možnost
zaměstnávání skupiny zdravotně znevýhodněných osob.
Již tradičně nabízí T-Mobile na podzim jako prevenci proti chřipkovému onemocnění možnost očkování pro své
zaměstnance zdarma. Tuto příležitost v roce 2019 využilo téměř dvojnásobné množství zaměstnanců oproti předchozímu
roku, tj. 515 zaměstnanců. Zvýšený zájem o vakcínu přičítáme zvyšujícímu se zájmu zaměstnanců v péči o vlastní zdraví
a v neposlední řadě i to, že letošní očkování probíhalo přímo v sanitce před budovami zaměstnavatele.
Pod záštitou programu Zdravá firma jsme měli možnost i v roce 2019 organizovat mimořádné akce z oblasti zdraví.
Mimo jiné stojí za zmínku přednáška MUDr. Jana Vojáčka na téma UMĚNÍ BÝT ZDRÁV A SPOKOJENÝ aneb začněme
každý u sebe, na kterou navazovaly praktické workshopy s cílem upevnit si v praxi nové a pro někoho překvapivé
vědomosti o svém zdraví.
O tom, že se v T-Mobile daří naplňovat smysl programu Zdravá firma, svědčí i zisk titulu Podnik podporující zdraví 2018
udělované Ministerstvem zdravotnictví ČR vždy s platností na dva roky. Toto ocenění potvrzující vysokou míru standardu
péče o zdraví zaměstnanců se navíc naší společnosti daří držet úspěšně již od roku 2009.
Rozvoj zaměstnanců je pro nás velmi důležitý, což odráží i nabídka rozvojových možností. V rámci společnosti se o své
vědomosti a know-how dělíme, a to na základě principů měr rozvoje: 70 % na pracovišti, 20 % networking/koučink/
mentoring, 10 % mimo pracoviště. Kromě individuálních plánů profesního rozvoje pro konkrétní pozice nabízíme svým
zaměstnancům rozvojovou platformu T-Univerzita. Ta zahrnuje širokou škálu programů od různých typů školení přes
workshopy, přednášky až po e-learningy a videa. V roce 2019 proběhlo pod její hlavičkou i několik interních přednášek
s externími řečníky. Všechny tyto aktivity jsou pro zaměstnance zdarma. V rámci T-Univerzity se mohou dobrovolně
rozvíjet ti zaměstnanci, kteří chtějí do svého osobního růstu investovat čas a energii i nad rámec své práce. Naši
zaměstnanci zde působí i v roli trenérů a dělí se tak o své know-how a zkušenosti s ostatními. Programy T-Univerzity
přilákaly v roce 2019 více než 2 000 účastníků. Celkem bylo na všech rozvojových aktivitách v roce 2019 napříč
společností téměř 6 000 účastí.
Své znalosti sdílíme také se studenty. Středoškoláci u nás minulý rok absolvovali povinné praxe v odděleních IT
bezpečnosti, automatizace testování služeb nebo na HR. Studentům vysokých škol nabízíme trainee program, který
mohou jednoduše díky práci z domova spojit se studiem. Ve firmě máme místo pro 15 studentů a pozice obsazujeme
průběžně po celý rok. V listopadu jsme v naší centrále na Roztylech uspořádali 3. ročník T-Mobile konference
„T-Day“ pro studenty, kde jsme mladé generaci přiblížili svět nových technologií a inovací. Na tuto aktivitu se mohou
vysokoškoláci těšit i v dalších letech. V roce 2019 jsme v anketě Top zaměstnavatelé, v níž hlasují studenti, opět obhájili
první místo v odvětví telekomunikace.
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KOMUNIKACE
NÁS BAVÍ
Představili jsme nový koncept reklamních
kampaní.
Obhájili jsme titul Nejdůvěryhodnější značka
v kategorii Telekomunikační služby.
Jsme operátorem s jedním z největších počtů
fanoušků na Facebooku.

12

souhrnná výroční zpráva

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU

T-Mobile Czech Republic a.s.

Rok 2019 probíhal ve znamení tvorby nové brandové strategie, která vycházela z globálního positioningu „Be Part of
Now“. Při její lokalizaci byla respektována situace na českém telekomunikačním trhu, a především také zákaznická
zkušenost českých spotřebitelů, která byla významně ovlivněna pokračující veřejnou diskusí o cenách telekomunikačních
služeb a jejich dostupnosti.
Nová strategie značky kromě jiného pracuje s novým symbolem – mozaikou. Ta je tvořena jednotlivými lidskými
příběhy, které spolu vytvoří velké magentové srdce reprezentující T-Mobile. Tato strategie a její následné kreativní
zpracování bylo významnou součástí klíčových marketingových kampaní počínaje Neomezeným létem od července
2019. Na ni pak navázala kampaň Čupřina podporující nové neomezené tarify a na konci roku vánoční kampaň
Kalamita, která opět podporovala neomezené tarify s mnohem větším množstvím dat.
V rozsáhlém celonárodním průzkumu „Důvěryhodné značky 2019“, zaměřeném na spotřebitelskou důvěru v Česku,
jsme obhájili titul služby, které spotřebitelé nejvíce důvěřují. Opět se můžeme pochlubit oceněním Nejdůvěryhodnější
značka v kategorii Telekomunikační služby, kterou jsme získali již potřetí v řadě.
Na Facebooku se pyšníme jednou z největších komunit fanoušků mezi českými operátory – koncem roku náš profil
sledovalo více než 214 000 lidí. O náš obsah je zájem i na dalších sociálních sítích: účet T-Mobile je na YouTube
s téměř 120 tisíci sledovateli největším komerčním kanálem v České republice. Na Instagramu nás sleduje přes
15 000 followerů a v roce 2019 jsme se stali profilem s bezprecedentně nejvyšším přírůstkem followerů mezi
českými telco operátory.

souhrnná výroční zpráva
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PRŮBĚŽNĚ ROZVÍJÍME
A VYLEPŠUJEME NABÍDKU
Neomezené léto odstartovalo datovou revoluci v Česku.
Nová generace mobilních tarifů Můj svobodný tarif.
Magenta 1 nově se sdílenými daty.
Spustili jsme novou aplikaci T-Mobile TV GO.
Ten nejlepší fotbal z britských ostrovů v T-Mobile televizi.
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T-Mobile v roce 2019 otřásl tuzemským mobilním trhem. Jako první a jediný operátor nabídl během letní sezóny
neomezená mobilní data zdarma, a to i v roamingu v zemích Evropské unie. Hlavním cílem bylo zbavit zákazníky obav
z vyčerpání jejich datového limitu. Letní balíček si uživatelé mohli jednoduše zapnout v mobilní aplikaci Můj T-Mobile,
což výrazně napomohlo zvýšit její penetraci v zákaznické bázi. Například počet služeb přidaných do aplikace se
meziročně ztrojnásobil na 1,5 milionu.
Do největší datové analýzy v historii se zapojilo téměř 800 tisíc zákazníků a běžná spotřeba se pohybovala nad hranicí
6 GB za měsíc. Výsledky neomezeného léta byly základním stavebním kamenem při přípravě nové generace tarifů,
které jsme uvedli na trh 1. září 2019. Ty nabídly maximální flexibilitu – zákazník si tarif skládá sám z hlasové a datové
komponenty, a oproti předchozí generaci přinesly trojnásobné množství dat, včetně neomezených dat. Do konce roku
2019 na nové tarify přešla 1/3 rezidentních zákazníků s mobilním paušálem.
Liberalizace mobilních dat byla hlavním cílem T-Mobile po celý rok 2019. V červnu jsme pro tarifní zákazníky i uživatele
předplacených karet upravili systém pro jednorázové navýšení objemu dat, a to až do 10 GB. Jejich přínosem není jen
výhodnější cena, ale také jejich platnost 30 dní od aktivace bez ohledu na platnost datového balíčku, ke kterému navýšení
proběhlo. V listopadu se pak dočkaly více dat i speciální studentské tarify, u nichž T-Mobile navýšil datový limit až
o 6 GB. V prosinci jsme pak nabídli možnost internetu zdarma na palubě vybraných leteckých společností.
Také v roce 2019 jsme dále vylepšovali službu Magenta 1, která přináší rezidentním zákazníků výhodnější ceny na základě
spojení dvou a více mobilních a pevných služeb pod jednu smlouvu. Nově umožňujeme zákazníkům se čtyřmi a více
službami začít přerozdělovat společná data mezi jednotlivé členy a mít tak spotřebu dat pod kontrolou. Podle dosažené
úrovně Magenty 1 nabízíme buď 10 GB dat (u čtyř služeb), anebo 15 GB dat navíc (v případě pěti a více služeb).
Za necelé dva roky fungování Magenty 1 začalo jejích výhod využívat přes 230 000 zákazníků a spojili už více než
840 000 služeb.
V uplynulém roce jsme posílili svou pozici na trhu televizních služeb. V červenci jsme oslavili zákazníka s číslem
111 111, přičemž na konci roku se počet uživatelů televizních služeb blížil 150 tisícům. Zájmu o T-Mobile televizi
pomohlo rozšíření obsahové nabídky o nový kanál Premier Sport HD, který exkluzivně nabízí přenosy z anglické
nejvyšší soutěže Premier League, druhé ligy Skybet Championship a skotské Premiership. V listopadu jsme
představili novou aplikaci T-Mobile TV GO, která je společná pro všechny televizní služby od T-Mobile. Navíc nově je
dostupná i na chytrých televizorech značek Philips a Samsung a v letošním roce by se měl rozšířit počet
podporovaných výrobců, respektive operačních systémů.
Jednou z priorit T-Mobile je rozšiřování pokrytí Česka optickou sítí. V roce 2019 jsme v této oblasti zaznamenali
několik důležitých milníků. Na optickou síť jsme připojili více než 100 tisíc domácností, a to nejen díky vlastní
výstavbě po celé republice, ale i akvizicím několika poskytovatelů ve vybraných lokalitách. Tou zatím nejvýznamnější
akvizicí bylo převzetí poskytovatele Planet A. Ten se 31. 10. 2019 stal dceřinou společností T-Mobile. Planet A je
úspěšný telekomunikační operátor, který pod značkou A1M poskytuje svoje služby v Praze a jeho akvizicí operátor
T-Mobile posiluje pozici na tomto důležitém trhu. Postupně tak plníme svůj plán pokrýt jeden milion tuzemských
domácnosti optickou sítí do konce roku 2025. V průběhu roku 2019 došlo zároveň i k fúzi již dalších dvou
koupených společností z roku 2018, a to společnosti LEMO Internet v Olomouci a Regionet v České Těšíně.
Potvrzením, že budujeme optickou síť ve správných lokalitách, je i narůstající počet nových zákazníků. Aktuálně máme
již několik tisíc internetových i televizních uživatelů. Doba se mění a rychlost připojení je stále důležitější i s ohledem
na vybavení domácnosti a narůstající počet připojených zařízení. To se projevuje i na výběru tarifů. Aktuálně zákazníci
využívají průměrnou rychlost 245 Mb/s T-Mobile optického internetu a významně roste zájem o placenou televizi
T-Mobile Optic TV.
V lednu 2019 jsme doplnili pronájem zařízení i pro služby Pevný internet DSL a T-Mobile TV a tím jsme tuto možnost
přinesli pro celé portfolio zařízení pro pevné služby (pronájem zařízení pro Pevný internet vzduchem, Pevný internet
do zásuvky a T-Mobile SAT TV od července 2018). Zákazníci tak získali mj. možnost okamžité a bezplatné výměny
v případě přechodu na prémiové zařízení, při poruše nebo při přechodu na jinou technologii. Výhodou jsou rovněž
nízké náklady na pronájem v porovnání se základní cenou.
souhrnná výroční zpráva
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PRO NAŠE
TO NEJLEPŠÍ
S láskou více dat pro Twist uživatele.
Pokračovali jsme v partnerství s Českým
olympijským týmem, českou fotbalovou
reprezentací a českým florbalem.
Kaktus oslavil šest let na trhu s více než
110 tisíci zákazníky.

Na jaře byla na trh uvedena nová Twist SIM karta „Plaťte jen za data, která spořádáte“. Ta je postavena na službě pro
příležitostné dataře, kterou jsme spustili na konci roku 2018. V základu má zákazník k dispozici 100 MB za den, za něž
zaplatí maximálně 10 Kč. Prvních 10 MB je účtováno podle spotřeby za cenu 1 Kč/MB. Zbývající objem do limitu
100 MB je zdarma. Pokud ten den zákazník nevyužije již žádná data, neplatí nic. A pokud potřebuje dat víc, tak si
jednoduše obnoví balíček pro dalších 100 MB. Opět za stejných podmínek.
Od června jsme také nabídli dlouhodobé promo na balíček dat na rok (6 GB na 12 měsíců, tj. 0,5 GB/měsíc), které si
mohli zákazníci opět zakoupit za atraktivní cenu 499 Kč. Tuto akci jsme ještě zvýhodnili v naší vánoční nabídce. Také
Twist uživatelé se mohli zapojit do letní akce „Neomezené léto“.
V létě jsme upravili také portfolio datových balíčků pro zákazníky, kteří potřebují větší objemy dat. Do nabídky jsme
přidali balíčky 5 GB a 10 GB za výhodné ceny. Balíček s limitem 5 GB je možné zakoupit také na samostatné SIM kartě,
kterou jsme uvedli na trh v srpnu.
Vánoční nabídka pro Twist byla rovněž ve znamení mobilních dat. Zvýhodnili jsme 10GB balíček a po dobu vánoční
akce si jej zákazníci mohli pořídit za cenu balíčku 5GB. Zároveň jsme u ročního datového balíčku zdvojnásobili objem
dat (12 GB) při zachování ceny 499 Kč. A to nejen pro nové zákazníky, ale také pro ty, kteří si jej u nás již aktivovali dříve
s objemem 0,5 GB na měsíc. Po celý prosinec si pak mohli Twist zákazníci každý den v aplikaci Můj T-Mobile
vyzvednout 100 MB zdarma (první balíček 100 MB na den) nebo dárky v adventním kalendáři.
V říjnu oslavil šesté narozeniny náš virtuální operátor Kaktus. Na konci roku nasbíral necelých 110 tisíc zákazníků.
Kaktus si vybudoval jasný profil, kterým se odlišuje i od ostatních virtuálních operátorů. Je určen hlavně pro mladé lidi
a odlišuje se jednoduchou a férovou nabídkou služeb bez závazku, především výhodným účtováním po vteřinách,
datovou nabídkou, možností vlastního výběru čísla a dobíjením malých částek. Nejsilněji má Kaktus zastoupeny
zákazníky ve věku 18 až 24 let, ti tvoří 37 % zákaznické báze.
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V prosinci vstoupil projekt Chytrého auta v Česku do čtvrtého roku existence. Službu Chytré auto mohou v současnosti
využívat zákazníci v Česku, Německu, Rakousku a Polsku. Čeští řidiči s jeho podporou denně uskuteční 6 000 jízd
po celé zemi. Nejvíce oceňují jednoduchost celého řešení a vnímají větší míru zabezpečení vozu. Pod kontrolou mají
celou řadu věcí, mají přehled o svém stylu jízdy a všech cestách. K oceňovaným funkcím patří orientační diagnostika
poruch a upozornění při odtahu auta, otřesech, vyjmutí zařízení či výjezdu z vyznačené oblasti. A to vše v novém kabátě
v rámci nové, fresh aplikace, kterou jsme spustili na podzim. Uvedli jsme na trh také novou generaci WiFi zařízení, které
má od nás zákazník za pouhou 1 Kč. V rámci služby mohou řidiči, kteří se dostali se svým vozem do problémů, využít
bezplatně silniční asistenční pomoc. Tu pro ně zajišťuje společnost ÚAMK.
V oblasti sponzoringu jsme se nadále zaměřovali na aktivity, které přinášely neopakovatelné zážitky našim zákazníkům.
Pokračující spolupráci s Českým olympijským týmem jsme v roce 2019 věnovali zejména T-Mobile Olympijskému běhu.
Do 81 závodů v celé České republice se zapojilo téměř 75 tisíc účastníků, což je oproti prvnímu ročníku v roce 2015
o 64 tisíc běžců více. Pro závodníky jsme vyrobili 3 799 medailí a startovné přineslo České olympijské nadaci bezmála
385 tis. Kč.
Jako generální sponzor české fotbalové reprezentace jsme s našimi fanoušky prožili radost ze sedmého postupu v řadě
na EURO – mistrovství Evropy. Více než šest stovek našich zákazníků získalo zdarma vstupenky jak na domácí, tak
na venkovní zápasy evropské kvalifikace, včetně vyprodaného zápasu v londýnském Wembley. Zahájili jsme také
spolupráci s Fanklubem fotbalové reprezentace.
Podporujeme rovněž český florbal. Nově jsme se zapojili do projektu Street Floorball League. V šesti městech Česka
bylo odehráno během letní sezóny téměř 300 utkání. Hráči i diváci se mohli zapojit do našich doprovodných aktivit,
ať už se jednalo o soutěž v přesnosti střelby, či speciální koutek pro nejmenší.

souhrnná výroční zpráva
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ROZŠIŘUJEME POKRYTÍ,
ZRYCHLUJEME A ZAVÁDÍME
NOVÉ TECHNOLOGIE
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Již 3 611 vysílačů umožňuje teoretickou max.
rychlost stahování 300 Mbit/s nebo vyšší.
Potřetí za sebou jsme získali prestižní pečeť
kvality Best in Test v nezávislém měření sítí
společnosti umlaut.
Spustili jsme do komerčního provozu síť
pozemních vysílačů sloužící k pokrývání letadel
v rámci evropského projektu ve spolupráci se
společností Inmarsat a vybranými aeroliniemi.
První kampusová síť v Česku ve spolupráci
s VŠB-TU Ostrava.

Našim zákazníkům chceme nabízet nejlepší kvalitu služeb, proto v T-Mobile neustále pracujeme na zlepšování naší
sítě a zavádíme nejnovější technologie. V roce 2019 jsme pokračovali v rozšiřování a vylepšování sítě LTE. Na konci
loňského roku náš nejrychlejší mobilní internet pokrýval 99,2 % populace ČR. Pokrytí sítěmi 3G a/nebo LTE pak
dosahovalo 99,28 % populace.
Pokračovali jsme také v rozšiřování technologie LTE Advanced (LTE-A) se spojením dvou nebo tří pásem pomocí
funkce Carrier Aggregation. Na konci loňského roku naše síť zahrnovala 3 611 LTE-A vysílačů (2 305 se spojením dvou,
1 220 se spojením tří a 86 se spojením čtyř pásem), což představuje 14 % nárůst v meziročním srovnání. Technologie
LTE-A je nyní instalována na 58 % našich LTE vysílačů. Na konci roku 2019 naše síť zahrnovala celkem 1 513 vysílačů,
které podporovaly LTE-A a rychlost stahování až 300 Mbit/s. Dalších 843 vysílačů umožňuje rychlost stahování až
450 Mbit/s, 1 242 vysílačů až 650 Mbit/s a 13 vysílačů podporuje rychlost stahování až 900 Mbit/s.
Kvalitu a spolehlivost naší sítě potvrdilo říjnové nezávislé měření sítí společnosti umlaut (dříve P3), ve kterém jsme opět
dosáhli nejvyššího skóre (945 bodů z 1 000, konkurenční operátoři získali 940 a 894 bodů). T-Mobile zvítězil v kategorii
hlas a data a umístil se na druhé příčce v kategorii crowd sourcing.
V průběhu července až září jsme pokračovali se současným dodavatelem RAN technologie s testy Massive MIMO
(mMIMO) pro LTE v Rakovníku. Navázali jsme tak na testy mMIMO pro LTE v Petrovicích v roce 2018, které nám daly
lepší obrázek o fungování a přínosu této nové technologie. Jejím přínosem je zlepšení datové propustnosti, zvýšení
kapacity, a tedy zlepšení zákaznické spokojenosti v oblasti mobilních datových služeb. Tyto zkušenosti z testování
technologie mMIMO jsou cenné s ohledem na budoucí využití při plánování a výstavbě sítí páté generace (5G), kde
představuje technologie mMIMO jeden ze základních stavebních prvků sítí 5G.
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V březnu jsme spustili do komerčního provozu síť pozemních vysílačů sloužící k pokrývání letadel. Projekt byl
realizován ve spolupráci s vybranými aeroliniemi, a to v rámci mezinárodního evropského projektu, kterého se naše
společnost účastní. Síť European Aviation Network (EAN) kombinuje pozemní a satelitní síť s cílem poskytnout stabilní
vysokorychlostní internetové připojení během letu. Cestující na palubě letadel získávají přístup na internet ze svých
zařízení prostřednictvím palubní Wi-Fi sítě. EAN síť je společným projektem firem Inmarsat a Deutsche Telekom.
V roce 2019 jsme pokračovali v naplnění naší ambice stát se relevantním optickým operátorem v České republice
(1 mil. pokrytých domácností do roku 2025) rozšířením našeho optického pokrytí o více než 50 000 FTTH (Fiber To
The Home) připojení, čímž jsme naše celkové pokrytí FTTH zvýšili na více než 60 000 domácností (celkové pokrytí
včetně FTTB – Fiber To The Building – je 120 000 domácností). Naši optiku jsme položili jak do zemních výkopů, tak
jsme i nadále využívali městské kolektory (např. v Brně, Ostravě a Praze) i teplovody pro urychlení instalace optických
kabelů. Rok 2019 znamenal v první polovině velké úsilí na straně legislativní (tato nám zabere více než 500 dnů)
a projekční části, v druhé polovině byl tvořen obrovským nasazením při samotné výstavbě a zprovoznění naší optické
sítě v celé republice. Velkou překážkou organického růstu je i nadále délka územního řízení, které prodlužuje
byrokracie a nevyhovující legislativa.
Naše pokrytí jsme v roce 2019 rozšířili také akvizicí společnosti Planet A s 60 000 přípojkami, které budeme
v následujících letech postupně modernizovat a migrovat do naší optické sítě. I v roce 2020 se budeme rozhlížet
po vhodných poskytovatelích pevného internetu, kteří nám pomohou zvýšit naše celkové pokrytí o dalších
100 tisíc přípojek.
Naše plány v roce 2020 zahrnují pokrytí optikou až do bytů (FTTH) například další části Benešova, který se tak má
v budoucnu stát prvním „gigabitovým“ městem v Česku s více než 5 500 přípojkami na téměř 20 000 obyvatel.
Budeme pokračovat i s dalšími projekty např. v Ústí nad Labem, Pelhřimově, Lanškrouně, Bechyni, Přešticích, Lounech
a vybraných částech Brna, Benátek nad Jizerou a jiných. Samozřejmě i pokračujeme v projekční činnosti a stavebních
řízeních na celém území ČR, abychom měli dostatek připravených projektů pro následující roky.
Optika FTTH na bázi 10GPON je nejrychlejší a nejmodernější technologie na trhu, která umožňuje rychlosti až
do 10 Gb/s pro koncové uživatele.
Dále jsme v roce 2019 pokračovali v testování sítě pro Internet věcí – NB-IoT. V České republice běží tato síť v pilotním
provozu s vybranými zákazníky. Standard LTE NB-IoT (Narrowband–Internet of Things) je podmnožinou technologií
LTE a je určen právě pro zařízení s nízkou spotřebou a omezeným přenosovým pásmem, typickými pro Internet věcí.
V tuto chvíli je síť LTE NB-IoT dostupná v Praze a okolí, Berouně, Mladé Boleslavi a Brně a využívá 222 základnových
stanic. T-Mobile Czech Republic tímto naplňuje svůj plán stát se lídrem v oblasti poskytování síťových, technologických
i aplikačních řešení pro Internet věcí. Postupně plánujeme dosáhnout se sítí NB-IoT celorepublikového pokrytí.
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V září naše společnost vylepšila pokrytí a kvalitu služeb v dalších stanicích pražského metra. Vysokorychlostní mobilní
síť LTE mohou využívat také cestující na trase C pražského metra v úseku Muzeum – Nádraží Holešovice. Zákazníci
tak mají k dispozici mobilní služby poslední generace celkem v 16 stanicích a přilehlých tunelech na trasách A a C
pražského metra. V roce 2020 se síť rozšíří do dalších 16 stanic a přilehlých tunelů na trasách A a B. Tímto krokem
budou pokryty stanice v širším centru hlavního města, které z pohledu prací zároveň patří k těm nejobtížnějším.
Kompletní pokrytí metra sítí LTE by mělo být dokončeno na konci roku 2021.
V loňském roce jsme pro celou skupinu Deutsche Telekom provedli testy technologie LTE-V (LTE for Vehicles), která
umožňuje přímou komunikaci mezi vozidly a mezi vozidlem a chytrou dopravní infrastrukturou. Pilotní provoz ve spolupráci
se Škoda Auto, s technologickým partnerem Qualcomm a za přispění Fakulty dopravní ČVUT v Praze a VŠB-TU
v Ostravě proběhl jako první v Evropě. Testování bylo součástí projektu C-Roads, v jehož rámci se ověřují rádiové
parametry a možnosti LTE-V v porovnání s obdobnými technologiemi. Zároveň jsme se stali i dodavatelem dvou
unikátních komplexních řešení pro optimalizaci dopravy. První zlepšuje funkčnost inteligentních dopravních systémů
a tím přispívá k plynulosti provozu na silnicích i k postupnému snížení počtu nehod a s nimi souvisejících poškození
zdraví. Druhé řešení zahrnuje mobilní aplikaci zobrazující aktuální dopravní informace.
T-Mobile se dlouhodobě věnuje spolupráci s univerzitami v oblastech výzkumu a vývoje. V roce 2019 jsme zahájili
unikátní projekt první kampusové sítě v Česku ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou
v Ostravě. Privátní kampusová sít bude tvořena dedikovanou mobilní i corovou částí. Jednou z výhod tohoto řešení je,
že zákaznická data neopustí kampus. Síť bude pokrývat část areálu univerzity a bude součástí platformy – testbedu
zaměřeného na digitalizovanou výrobu a demonstraci principů Průmyslu 4.0. Testbed bude poskytovat možnosti pro
testování nejrůznějších využití kampusových sítí. Během následujících let se očekává rozšíření privátní kampusové sítě
o 5G technologie. Předmětem spolupráce jsou především vzájemné výměny informací, analýzy chování kampusové
sítě, realizace vědeckých výzkumů, ale i komerčních pilotních projektů. Kampusové sítě umožní využívat moderní
digitální technologie v široké oblasti odvětví průmyslu, robotiky, logistiky, zdravotnictví.
Další oblast, ve které se věnujeme využití nových technologií, je Robotics Process Automation (RPA). RPA nám pomáhá
automatizovat interní procesy.
V rámci inovací a společenské odpovědnosti v T-Mobile myslíme i na zákazníky se zdravotním postižením. Díky spolupráci
s Fakultou elektrotechnickou na ČVUT v Praze pokračuje dlouhodobá podpora výzkumu a vývoje navigace pro nevidomé
a slabozraké. T-Mobile mj. provozuje informační linku pro seniory a osoby se sluchovým postižením. Služba umožňuje
klientům sledovat přepsanou komunikaci operátora v reálném čase přímo z webové stránky T-Mobile. Nedoslýchavý či
ohluchlý klient má tak vždy jistotu, že stoprocentně rozuměl tomu, co operátor říká.
V Praze, 23. března 2020

Jose Severino Perdomo Lorenzo
Člen představenstva
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Představenstvo společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681, 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
ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“), za účetní období kalendářního roku 2019
(dále jen „Rozhodné období“).

1 Struktura vztahů
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. prosinci 2019,
a to dle informací dostupných statutárnímu orgánu 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.

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 B.V. (Nizozemí), která byla v Rozhodném období jediným akcionářem 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 B.V., která byla v Rozhodném období jediným
akcionářem. 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, které byly v Rozhodném
období platné.
4.1.1 Smlouvy uzavřené v roce 2019:
Protistrana
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG, PG 1025
Deutsche Telekom AG, PG 1025
Deutsche Telekom AG, PG 1025

Předmět smlouvy – originální znění
Service Arrangement – Consumer IoT Hub 2019
Service Arrangement – Board Area Europe Services
Service Arrangement SLA Inboud 2019 – TMCZ
DTT
Service Arangement Europe 2018 –
Bus. Dev. Smart City a ICSS Global Voice
Adherence Agreement to FCSA
Service Arrangement (Business Development –
Smart City / IoT and ICSS Global Voi
Back to Back Agreement
Contract on Processing of Personal Data on Behalf
of a Controller
Agreement – network technology, IT and IPTV
International Group Framework Agreement –
Walled Garden, Media Buying Services
Amendment No. 6
Amendment to the Agreement No. 1on Processing
of Personal Data on Behalf of a Co
Contract of Adherence to the Apple Authorized
Reseller Agreement between Apple a
Roaming IntraDT Discount 2018 = FRAMEWORK
AGREEMENT ON DISCOUNTS

Předmět smlouvy – překlad
Smlouva o poskytování služeb – Spotřebitelský IoT Hub 2019
Smlouva o poskytování služeb – Board Area Europe Services
Smlouva o poskytování služeb SLA (Service-level agreement)
Inbound 2019 – TMCZ DTT
Smlouva o poskytování služeb Europe 2018 –
Bus. Dev. Smart City a ICSS Global Voice
Dohoda o přistoupení k FCSA
(Foreign Credentials Service of America)
Smlouva o poskytování služeb (Business Development –
Smart City / IoT a ICSS Global Voi)
„Back to Back“ Smlouva
Smlouva o zpracování osobních údajů za správce

Číslo smlouvy TMCZ
027516-204-00
027516-205-00
027516-207-00

Smlouva – síťová technologie, IT a IPTV
Mezinárodní rámcová dohoda v rámci skupiny – Walled
Garden, Media Buying Services
Dodatek č. 6
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpracování osobních údajů
za správce
Smlouva o přistoupení k dohodě „Autorizovaný prodejce
Apple“ mezi Apple a
Roaming IntraDT Dicsount 2018 = RÁMCOVÁ DOHODA
O SLEVÁCH

990098-000-00
990099-000-00

027516-208-00
027516-209-00
027516-212-00
028347-000-00
028658-000-00

990101-106-00
027655-101-00
028825-000-00
028732-000-00

4.1.2 Smlouvy trvající v roce 2019:
Protistrana

Předmět smlouvy – originální znění

Předmět smlouvy – překlad

Číslo smlouvy TMCZ

Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG

Non – Disclosure Agreement
International Carrier Interconnection – Deutsche
Telekom network through Deutsche Telekom Point
of Presence in Prague for International
Telecommunications Services viac PSTN/ISDN
Agreement on – Circuit Solution EoM
Non-Disclosure and Confidentiality Agreement
Letter of Understanding
Sublicence agreement (rebranding)
Amendment No. 1 to the partial contract
Letter of Understanding
Amendment no. 8 to Agreement on Global
Roaming eXchange (GRX) (No. T-Systems
2002/622)
Amendment No. 9 to Agreement on Global
Roaming eXchange (GRX) (No. T-Systems
2002/622)
Amendment No. 10 to Agreement on Global
Roaming eXchange (GRX)
Amendment No. 11 to Agreement on Global
Roaming eXchange (GRX)
Amendment No. 12 – GRX Services
Agreement – agreement on telecommunication
network’s interconnection

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

0000156/2006-SMnp
0000230/2007-SMws

Smlouva o řešení okruhu EoM
Smlouva o zachování důvěrnosti informací
Dohoda o porozumění
Sublicenční smlouva (rebranding)
Dodatek č. 1 k dílčí smlouvě
Dohoda o porozumění
Dodatek č. 8 ke smlouvě o Global Raming eXchange (GRX)
(č. T-Systems 2002/622)

0000289/2011-SMna
001070-000-00
010003-000-00
010091-000-00
010091-201-01
010091-202-00
010109-108-00

Dodatek č. 9 ke smlouvě o Global Raming eXchange (GRX)
(č. T-Systems 2002/622)

010109-109-00

Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG

Deutsche Telekom AG

Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG

Dodatek č. 10 ke smlouvě o Global Roaming eXchange (GRX) 010109-110-00
Dodatek č. 11 ke smlouvě o Global Raming eXchange (GRX)

010109-111-00

Dodatek č. 12 – služby GRX
Smlouva – smlouva o vzájemném propojení
telekomunikačních sítí

010109-112-00
010246-000-00
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Předmět smlouvy – originální znění

Předmět smlouvy – překlad

Číslo smlouvy TMCZ

Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG

UMTS Frame Agreement
Amendment No. 5 – roaming signalling
Amendment No. 6 – Agreement on application of
Agreement on Signalling-for-International-Roaming
(SPR Services)
Amendment No. 7 – Signalling for international
roaming – Diameter/4G
Amendment No. 8 – Signalling for international
roaming – SS7 based Steering
Amendment No. 9
Framework agreement – Inbound
Service Arrangement – Strategy & Portfolio
Management
Service Arrangement – Management IT
Applications
Service Arrangement – ERP & Corporate Systems
Service Arrangement – Managemnt IT Operations
Service Arrangement – End user Marketing
Service Arrangement – System Engineering
Service Arrangement – System Engineering
Service Arrangement – Network Deployment &
Operations Management
Service Arrangement – Network Deployment &
Operations Management
Framework Cooperation and Service AgreementOutbound Direct Charging
Service Arrangement – ERP & Corporate Systems
Framework Cooperation and Service Agreement–
Outbound
Sideletter to the Framework Cooperation and
Service Ag. (Outbound/Allocation)
Service Arrangement – Global Products
Service Arrangement – Payment
Service Arrangement – IT Department
Service Arrangement – Marketing Department
Service Arrangement – Network Technology Office
Service Arrangement – IT Strategy & Portfolio
Management
Service Arrangement – Process Alignment &
Quality Management
Service Arrangement – Management IT
Applications
Service Arrangement – Management IT Operations
Service Arrangement – Marketing Coordination
Service Arrangement – Marketing Coordination
Service Arrangement – Product Management
Service Arrangement – End User Marketing
Service Arrangement – End User Marketing
Service Arrangement – Wholesale Marketing
Service Arrangement – Wholesale Marketing
Service Arrangement – European Terminal
Management
Service Arrangement – Systems Engineering
Service Arrangement – Systems Engineering
Service Arrangement – Network Deployment and
Operations Management
Service Arrangement – Network Deployment and
Operations Management

UMTS rámcová smlouva
Dodatek č. 5 – roamingová signalizace
Dodatek č. 6 – smlouva o uplatňování smlouvy o signalizaci
pro mezinárodní roaming (služba SPR)

010322-000-00
010340-105-00
010340-106-00

Dodatek č. 7 – Signalizace pro mezinárodní roaming –
Diameter/4G
Dodatek č. 8 – Signalizace pro mezinárodní roaming –
řízení na bázi SS7
Dodatek č. 9
Rámcová smlouva – Příchozí
Smlouva o poskytování služeb – strategické řízení
& řízení portfolia
Smlouva o poskytování služeb – řízení IT aplikací

010340-107-00

Smlouva o poskytování služeb – ERP & korporátní systémy
Smlouva o poskytování služeb – Správa IT operací
Smlouva o poskytování služeb – marketing – koncový uživatel
Smlouva o poskytování služeb – systémové inženýrství
Smlouva o poskytování služeb – systémové inženýrství
Smlouva o poskytování služeb – Spuštění sítě & řízení operací

010562-203-00
010562-204-00
010562-205-00
010562-206-00
010562-207-00
010562-208-00

Smlouva o poskytování služeb – Spuštění sítě & řízení operací

010562-209-00

Rámcová smlouva a smlouva o poskytování služeb – odchozí
přímé poplatky
Smlouva o poskytování služeb – ERP 7 korporátní systémy
Rámcová smlouva a smlouva o poskytování služeb – odchozí

010563-000-00

Vedlejší ujednání k Rámcové smlouvě a smlouvě
o poskytování služeb (Odchozí/Alokace)
Smlouva o poskytování služeb – globální produkty
Smlouva o poskytování služeb – platby
Smlouva o poskytování služeb – IT oddělení
Smlouva o poskytování služeb – marketingové oddělení
Smlouva o poskytování služeb – Síťová technogická kancelář
Smlouva o poskytování služeb – IT strategie & správa portfolia

010564-101-00

Smlouva o poskytování služeb – Proces harmonizace & řízení
jakosti
Smlouva o poskytování služeb – Správa IT aplikací

010564-207-00

Smlouva o poskytování služeb – Správa IT operací
Smlouva o poskytování služeb – Marketingová koordinace
Smlouva o poskytování služeb – Marketingová koordinace
Smlouva o poskytování služeb – Product management
Smlouva o poskytování služeb – Marketing koncový uživatel
Smlouva o poskytování služeb – Marketing koncový uživatel
Smlouva o poskytování služeb – Marketing velkoobchod
Smlouva o poskytování služeb – Marketing velkoobchod
Smlouva o poskytování služeb – European Terminal
Management
Smlouva o poskytování služeb – Systémové inženýrství
Smlouva o poskytování služeb – Systémové inženýrství
Smlouva o poskytování služeb – Vývoj sítě a správa operací

010564-209-00
010564-210-00
010564-211-00
010564-212-00
010564-213-00
010564-214-00
010564-215-00
010564-216-00
010564-217-00

Smlouva o poskytování služeb – Vývoj sítě a správa operací

010564-221-00

Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
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010340-108-00
010340-109-00
010562-000-00
010562-201-00
010562-202-00

010563-201-00
010564-000-00

010564-201-00
010564-202-00
010564-203-00
010564-204-00
010564-205-00
010564-206-00

010564-208-00

010564-218-00
010564-219-00
010564-220-00
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Protistrana

Předmět smlouvy – originální znění

Předmět smlouvy – překlad

Číslo smlouvy TMCZ

Deutsche Telekom AG

Service Arrangement – Technology and
Development
Service Arrangement – Supplier Management
Service Arrangement – Network Budgeting
Performance
Declaration of consent (consent to access to the
TMCZ database)
Sublicence of TIBCO Software License Agreement
Loan Agreement
Agreement – TMO warranty for Siemens AG
Services Agreement – MBS
Letter of Affirmation – Licence Chordiant Marketing
Director
T-Zones Agreement
Amendment No. 1 – Letter of Variation (t-zones)
Letter of Variation – Addendum No. 2 to T-Zones
Agreement – discount for y. 2006
Addendum No. 3 to T-Zones Agreement – contract
update
Letter of Variation – T-Zones agreement –
Addendum No. 4
Agreement – suretyship (Bürgschaft) Nortel GPRS
Framework cooperation and service agreement
– Inbound
Inbound (update of Annex 2 – Service Arrangement
2005)
Inbound (update of Annex 2 – Service Arrangement
2006)
Inbound service arrangement 2007
Service Arrangement 2008 (Inbound (annex 2 valid
for 08))
Service Arrangement 2009
Service Arrangement 2010 – Annex 2 (Inbound
Contract)
Service Arrangement 2011 – X-charges inbound
2011 under the Framework Cooperation
Service Arrangement 2013 (Inbound – Annex 2
– Product Development 2013)
SLA Inbound 2014 TMCZ Service Provider TDG
Service Receiver
Service Arrangement – Annex Service Agreement
TMCZ EUHQ 2014
Annex Service Agreement TMCZ EUHQ2013
Annex Service Agreement – SLA Inbound 2015
TMCZ Service Provider TDG Service Receiver
Annex 2 – Service Arrangement 2015 – Inbound
Service Agreement
Annex 2 – Service Agreement – SLA Inbound 2016
TMCZ Service Provider TDG Service
Service Arrangement 2016 -X-Charges TMCZ
Inbound under the Framework Cooperation
Framework Cooperation and Service Agreement
(Outbound/Allocation)
Sideletter to the Cooperation and Service
Agreement (Outbound/Allocation)
Outbound (amendment of Annex 2 – Service
Arrangement 2005)
Outbound (Amendment of Annex 2 – Service
Arrangement for 2006)

Smlouva o poskytování služeb – Technologie a vývoj

010564-222-00

Smlouva o poskytování služeb – Správa dodavatelů
Smlouva o poskytování služeb – Rozpočtování síťového
výkonu
Souhlas s přístupem do TMCZ databáze

010564-223-00
010564-224-00

Softwarová licenční smlouva Sublicence TIBCO
Smlouva o půjčce
Smlouva – poskytnutí záruky ze strany TMO pro Siemens AG
Smlouva o poskytování služeb – MBS
Prohlášení – licence na Chordiant Marketing Director

011269-000-00
012236-000-00
012309-000-00
012467-000-00
012761-000-00

Smlouva T-Zones
Dodatek č. 1 (t-zones) – Soupis změn (t-zones)
Prohlášení o změně – Dodatek č. 2 ke sml. na T-Zones –
sleva pro rok 2006
Dodatek č. 3 – smlouva T-Zones – aktualizace smlouvy

012876-000-00
012876-101-00
012876-102-00

Prohlášení o změně – dodatek č. 4 ke smlouvě T-Zones

012876-104-00

Smlouva – ručení NORT (Bürgschaft) Nortel GPRS
Rámcová smlouva o spolupráci a poskytování služeb –
příchozí
Příchozí (aktualizace přílohy 2 – Smlouva o poskytování
služeb 2005)
Příchozí (aktualizace přílohy 2 – Smlouva o poskytování
služeb 2006)
Smlouva o poskytování služeb 2007 – příchozí
Smlouva o poskytování služeb 2008 (Příchozí
(příloha 2 platná pro 08))
Smlouva o poskytování služeb 2009
Smlouva o poskytování služeb 2010 – příloha 2
(smlouva k příchozím)
Smlouva o poskytování služeb 2011 – X-charges příchozí 2011
spadající pod rámcovou spolupráci
Smlouva o poskytování služeb 2013 (Příchozí – příloha 2 –
vývoj produktu 2013)
Smlouva o poskytování služeb na projektu 2014 TMCZ
poskytovatel TDG příjemce služby – příchozí
Smlouva o poskytování služeb – příloha ke smlouvě
o poskytování služeb TMCZ EUHQ 2014
Příloha ke smlouvě o poskytování služeb TMCZ EUHQ2013
Příloha ke smlouvě o poskytování služeb – SLA 2015 TMCZ
poskytovatel služby TDG příjemce služby – příchozí
Příloha 2 – Smlouva o poskytování služeb 2015 –
příchozí služby
Příloha 2 – Smlouva o poskytování služeb –
příchozí služby 2016, TMCZ poskytovatel služeb TDG
Dohoda o poskytování služeb 2016 – poplatky TMCZ
za příchozí služby na základě Rámcové smlouvy o spolupráci
Rámcová smlouva o spolupráci a poskytování služeb
(Odchozí/Alokace)
Průvodní dopis ke spolupráci a poskytování služeb
(Odchozí/Alokace)
Smlouva o poskytování služeb 2005 (Odchozí) –
změna přílohy č. 2
Smlouva o poskytování služeb 2006 (Odchozí) –
změna přílohy č. 2

012958-000-00
013243-000-00

Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG

010817-000-00

012876-103-00

013243-101-00
013243-102-00
013243-103-00
013243-104-00
013243-105-00
013243-106-00
013243-107-00
013243-108-00
013243-109-00
013243-110-00
013243-111-00
013243-112-00
013243-115-00
013243-116-00
013243-117-00
013244-000-00
013244-101-00
013244-102-00
013244-103-00
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Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG

Outbound Service Arrangement 2007
Service Arrangement 2008 (Outbound) –
amendment of the Annex 2
Service arrangement 2009
Service Arrangement 2010 – Annex 2 (Outbound
Contract)
Sideletter on Chordiant Project – Terms of use of
the CMD software
Service Agreement concerning the Administration
of MTIP in the Deutsche Telekom
Service Agreement – Interoperator Discount
Services („IOT-services“)
Amendment No. 1 – new version of Appendix 1
(distribution of discounts)
Suretyship Agreement (Nortel)
Agreement on the unification of payment terms –
application Inhouse Cash
Amendment No. 1 to the Agreement on the
unification of Payments Terms
Amendment No. 2 to the Agreement on the
unification of Payment Terms
Variation to Unification of Payment Terms
Agreement
Inhouse Banking Side Agreement (Side Letter to
UPT Agreement)
Service Agreement (auditing services – x-charge)
Sublicense Agreement (Intel)
Master Agreement – Hedging Activities
Agreement on Bilateral MMS eXchange
Service Agreement for the provision of Marketing
Services
Amendment No. 1 to the Service Agr. – Service
Description, Cost Allocation Scheme
Deed of Adherence (project Munice 2)
Non disclosure Agreement (NDA) – exchange
ZigBee info on SIM card
Roaming Agreement for Public Wireless Lan
Services (Germany)
Deed of Adherence-accession of TMCZ to Global
Framework Ag. (GFA) no.990030-000-00
Non disclosure Agreement (NDA) –
Project 2G Modernization
Non disclosure Agreement (NDA) –
Project 2G Modernization
Non disclosure Agreement (NDA) –
Project 2G Modernization
Non disclosure Agreement (NDA) –
Project 2G Modernization
Non disclosure Agreement (NDA) –
Project 2G Modernization
Non disclosure Agreement (NDA) –
Project 2G Modernization
EBS General Service Agreement
Service Package to the EBS General Service
Agreement
Settlement Agreement – international traffic –
settlement
Deed of Adherence to the Framework Ag. for the
Supply of Network Infrastructure

Smlouva o poskytování služeb 2007 (Odchozí)
Smlouva o poskytování služeb 2008 (Odchozí) –
změna přílohy č. 2
Smlouva o poskytování služeb 2009
Smlouva o poskytování služeb 2010 – příloha 2
(smlouva k odchozím)
Průvodní dopis k projektu Chordiant – podmínky používání
CMD softwaru
Smlouva o správě programu MTIP v Deutsche Telekom

013244-104-00
013244-105-00

Smlouva o poskytování služeb – slevy mezi operátory
(„IOT služby“)
Dodatek č. 1 – nové znění přílohy č. 1 (rozdělění slev)

014585-000-00

Dohoda o ručení (Nortel)
Smlouva o sjednocení platebních podmínek –
aplikace Inhouse Cash
Dodatek č. 1 ke smlouvě o sjednocení platebních podmínek

015123-000-00
015941-000-00

Dodatek č. 2 ke smlouvě o sjednocení platebních podmínek

015941-102-00

Smlouva o změně pro sjednocení platebních podmínek

015941-103-00

Vedlejší ujednání – Inhouse Banking (vedlejší dohoda k UPT
smlouvě)
Smlouva o poskytování auditních služeb (přefakturace)
Sublicenční smlouva (Intel)
Rámcová smlouva – zajištění
Smlouva o dvoustranné MMS eXchange
Smlouva o poskytování marketingových služeb

015941-201-00

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb – popis služeb
a alokace nákladů
Dohoda o přistoupení (projekt Munice 2)
Smlouva o zachování důvěrnosti informací (NDA) – výměna
info. ZigBee na SIM kartě
Roamingová smlouva na služby veřejné bezdrátové síťě
(Německo)
Dohoda o přistoupení TMCZ k mezinárodní rámcové smlouvě
č. 990030-000-00
Smlouva o zachování důvěrnosti informací (NDA) –
Projekt modernizace 2G
Smlouva o zachování důvěrnosti informací (NDA) –
Projekt modernizace 2G
Smlouva o zachování důvěrnosti informací (NDA) –
Projekt modernizace 2G
Smlouva o zachování důvěrnosti informací (NDA) –
Projekt modernizace 2G
Smlouva o zachování důvěrnosti informací (NDA) –
Projekt modernizace 2G
Smlouva o zachování důvěrnosti informací (NDA) –
Projekt modernizace 2G
EBS hlavní servisní smlouva
Servisní balíček k hlavní smlouvě o poskytování služeb EBS

016889-101-00

Dohoda o vypořádání – mezinárodní provoz – vyrovnání

019199-000-00

Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
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013244-106-00
013244-107-00
013956-000-00
014145-000-00

014585-101-00

015941-101-00

016189-000-00
016228-000-00
016323-000-00
016451-000-00
016889-000-00

017569-000-00
017808-000-00
017982-000-00
018945-000-00
018965-000-00
019043-000-00
019044-000-00
019045-000-00
019046-000-00
019052-000-00
019184-000-00
019184-201-00

Dohoda o přistoupení k rámcové smlouvě o dodávkách síťové 019440-000-00
infrastruktury
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Číslo smlouvy TMCZ

Deutsche Telekom AG

Project Specific Annex (PSA) GGSN & SGSN –
Commercial Conditions to the Frame Agreement
Master Agreement for Derivates and Investment
Contracts
Sideletter
Amendment to the Side Letter to the Master
Agreement for Derivates and Inv. Con.
WiFi Roaming Solution Agreement
Amendment No. 1 to the WiFi Roaming Solution
Agreement
Service Agreement – Interoperator Discount
Contracts
Confidentiality Agreement
License Agreement – Software concerning the
predictive modeling
Agreement on the processing of personal data
Project Specific Annex RU20/OSS5.2
Project Service Agreement for cIBS – common
Interconnect Billing System
Co-operation Agreement for Joint LTE-TD Evaluation
Trial
Project Service Agreement for RMC (PSA) for the
new IT Enabler RMC (T-Rex)
Agreement on processing of data and information
with condidentiality clause
Contractual Agreement for change of delivery
model for ng iBMD (Jellyfish)
Agreement on Commercial Roaming Broker
Services
Amendment Letter No. 1 to the Agreement
on Commercial Roaming Broker Services
Amendment No. 2 to the Agreement on Commercial
Roaming Broker Services
Amendment Letter No. 3 to the Agreement
on Commercial Roaming Broker Services
Amendment Letter No. 4 to the Agreement
on Commercial Roaming Broker Services
Data Privacy Agreement on commissioned
processing of personal data, for 022191-104
Cooperation Agreement
Delivery of Software and the Performance of
Services in Connection with ngCRM
Supplement No. 1 – Delivery of Software and the
Performance of Services in Connection with
ngCRM
Supplement No. 1 to Project Service Agreement
(PSA) – ngCRM system
SERVICE Agreement Network Technology
SUBLICENSE AGREEMENT for the Software for IVR
Campaigning/Banner
Management Agreement for international MNC
Services
Amendment No. 1 to Management Agreement for
International MNC Services
Agreement for the Provision of Capacity
Supplementary Agreement to the Sublicence
Agreement
iPad License Acknowledgement of Adherence to
Wireless Service License – iPad TMC

Projektově specifická příloha GGSN & SGSN – Obchodní
podmínky k rámcové smlouvě
Rámcová dohoda pro deriváty a investiční smlouvy

019704-000-00

Průvodní dopis
Dodatek k rámcové smlouvě o derivátech a investicích

019895-000-00
019895-101-00

Smlouva o WiFi roamingovém řešení
Dodatek č. 1 k smlouvě o WiFi roamingovém řešení

020075-000-00
020075-101-00

Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG

Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG

019894-000-00

Smlouva o poskytování služeb – smlouvy o slevě mezi operátory 021094-000-00
Smlouva o mlčenlivosti
Licenční smlouva – Software týkající se prediktivního
modelování
Smlouva o zpracování osobních údajú
Specifická příloha projektu RU20/OSS5.2
Smlouva o poskytování služeb k projektu cIBS – Společný
propojený fakturační systém
Smlouva o spolupráci pro společný LTE-TD proces
vyhodnocování
Smlouva o poskytování služeb k projektu RMC (PSA) pro nový
IT nástroj RMC (T-Rex)
Smlouva o zpracování dat a informací s doložkou o zachování
důvěrnosti
Smluvní dohoda o změně modelu doručení pro ng iBMD
(Medůza)
Smlouva o obchodním zprostředkování roamingových služeb

021267-000-00
021411-000-00

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o obchodním zprostředkování
roamingových služeb
Dodatek č. ke Smlouvě o obchodním zprostředkování
roamingových služeb
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o obchodním zprostředkování
roamingových služeb
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o obchodním zprostředkování
roamingových služeb
Smlouva o ochraně osobních údajů při zadaném zpracování
osobních údajů, k 022191-104
Smlouva o spolupráci
Dodávka softwaru a výkonu služeb v souvislosti s ngCRM

022191-101-00

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

022281-101-00

021442-000-00
021581-000-00
021810-000-00
021821-000-00
021911-000-00
022098-000-00
022173-000-00
022191-000-00

022191-102-00
022191-103-00
022191-104-00
022191-104-01
022250-000-00
022281-000-00

Dodatek č. 1 k smlouvě o poskytování služeb k projektu (PSA) 022281-102-00
– ngCRM systém
Smlouva o poskytování služeb síťové technologie
022467-000-00
Smlouva o sublicenci na software pro IVR kampaň/Baner
022483-000-00
Smlouva o správě mezinárodních MNC služeb

022522-000-00

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o správě ve vztahu k mezinárodním
službám MNC
Smlouva o poskytnutí kapacity
Doplňková smlouva k sublicenční smlouvě

022522-101-00

iPad licenční potvrzení o dodržování licence bezdrátových
služeb – iPad TMC

022870-000-00

022696-000-00
022780-000-00
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Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG

Angry Birds International Campaign
Framework cooperation and service agreement –
X-charges
Annex No. 022888-104-00 Service arrangement
EU HQ
Annex to FA – Service Arrangement – X-charges
2012 – Products and Innovation annex
Service Arrangement – Cross Charging 2013
Annex Service Arrangement – P&I Payment
Products
Annex – Service Arrangement – Group Technology
2014
Annex Service Arrangement – Board Area Europe
Annex to the Framework Cooperation and Service
Agreement-Service Arrangement Group
Procurement
Service Arrangement – Musketeer Program
Service Arrangement (Outbound cross charges)

Angry Birds mezinárodní kampaň
Rámcová smlouva o spolupráci a službách – přefakturace

022875-000-00
022888-000-00

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

022888-104-00

Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG

Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG

Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG, VTI
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
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Příloha k rámcové smlouvě o poskytování služeb –
přefakturací 2012 – příloha produkt a inovace
Smlouva o poskytováni služeb – přefakturace 2013
Příloha – smlouva o poskytování služeb –
P&I platební produkty
Příloha – Smlouva o poskytování služeb –
Skupinová technologie 2014
Příloha k smlouvě o poskytování služeb – Evropský prostor
Příloha k rámcové smlouvě o spolupráci a poskytování služeb:
Smlouva o poskytování služeb týkajících se zadávání zakázek
skupinou
Smlouva o poskytování služeb – program Musketeer
Smlouva o poskytování služeb (křížové poplatky
za odchozí služby)
Service Arrangement 2015 – Group Technology
Dohoda o poskytování služeb 2015 – oblast technologie
(Outbound cross charges)
(křížové poplatky za odchozí služby)
Annex – Service Arrangement – Centralized
Příloha – Smlouva o poskytování služeb – služby centrálního
Capacity Planning Service
plánování kapacit
Annex – Service Arrangement Board Area Europe
Příloha – Smlouva o poskytování služeb –
TMCZ EUHQ 2017
Board Area Europe EUHQ 2017
Annex – Service Arrangement – Technology &
Příloha – Smlouva o poskytování služeb –
Innovation 2017
Technology & Innovation 2017
Annex – Service Arrangement – Group
Příloha – Smlouva o poskytování služeb –
Procurement 2017
nákupy ve skupině 2017
Appendix 3 to the Service Arrangement Group
Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb –
Procurement (CDP)
nákupy ve slupině 2017 (CDP)
Service Arrangement – Central capacity planning
Smlouva o poskytování služeb – Centrální plánování kapacit
Annex – Service Arrangement – International
Smlouva o poskytování služeb – Mezinárodní mobilní zařízení
Mobile Device Business Services -xBusiness Services -xAnnex 2 – Service Agrement Schedule, Expert
Příloha 2 – Plán schvalování služeb, Odborný vývoj prodejců
development Vendor & Portfolio Management
a řízení portfolia
Termination of the part of Service Arrangement
Ukončení části Smlouvy o poskytování služeb 2015 –
2015 Amendment No. 1
dodatek č. 1
Letter of Intent – IT Data Assurance Shared Service Předsmluvní ujednání (Letter of Intent) –
Centre (SSC)
IT zajištění dat Shared Service Centre
Procurement Joint Venture of Deutsche Telekom AG Zadávání zakázek joint venture Deutsche Télécom AG
and France Télécom SA: Interim
a France Telecom SA – předběžné
Amendment No. 1 – Interim letter – Joint Venture
Dodatek č. 1 – prozatímní dohoda – Joint Venture
Deed of Adherence (Vertragsbeitritt – to Contract
Dohoda o přistoupení ke smlouvě 990053-000-00
990053-000-00)
Side Letter to the Framework Cooperation and
Průvodní list k rámcové smlouvě o spolupráci a poskytování
Service Agreement
služeb
Enrolment to the Frame Agreement for the supply of Zápis k Rámcové smlouvě o dodání CCC SAP služeb včetně
služeb SAP licenčního managementu
CCC SAP Services including SAP Licence
Management Services
Tax Indemnity Agreement
Smlouva o daňovém odškodnění
Framework Cooperation and Service agreement
Rámcová smlouva o spolupráci a poskytování služeb
Annex – Service Agreement TMCZ EUHQ 2017 –
Příloha – Smlouva o poskytování služeb TMCZ EUHQ 2017 –
DTAG Europe
DTAG Europe
Service Arrangement 2017, VTI – TMCZ
Smlouva o poskytování služeb 2017, VTI – TMCZ příchozí_
Inbound_DTAG_2017_VTI_GS
DTAG_2017_VTI_GS
Co-operation agreement for joint smart lte
Smlouva o spolupráci na společném LTE procesu
evaluation trial
vyhodnocování
Confidentiality Obligation for Clean Team Members Povinnost mlčenlivosti pro členy Clean Team
Letter of intent – OSS
Předsmluvní ujednání (Letter of Intent) – OSS

022888-105-00
022888-106-00
022888-112-00
022888-115-00
022888-116-00
022888-118-00

022888-120-00
022888-121-00
022888-123-00
022888-127-00
022888-130-00
022888-131-00
022888-132-00
022888-132-01
022888-135-00
022888-136-00
022888-138-00
022888-401-00
022962-000-00
022972-000-00
022972-101-00
023021-000-00
023056-000-00
023213-000-00

023340-000-00
023382-000-00
023382-201-00
023382-202-00
023418-000-00
023435-000-00
023451-000-00
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Předmět smlouvy – originální znění

Předmět smlouvy – překlad

Číslo smlouvy TMCZ

Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG

Cooperation Agreement
Cooperation Agreement – INTRA GROUP
COMPLIANCE AGREEMENT
Letter of Adherence („LoA“) – Ringback Tones
Services
Global M2M Service cooperation – Joining
Agreement
Frame Agreement for Commissioned Personal Data
Processing
CDP Individual Agreeement on commissioned
processing of personal data GPBI (BDSG)
CDP Individual Agreement on commissioned
processing of personal data – S2C
CDP Individual Agreement on commissioned
processing of personal data OCP (OneCom)
Individual Agreement on the commissioned
processing of personal data
Agreement on the purchase of a videoconferencing
system
Letter of Adherence – Callertunes service Real
Networks
Supplementary Agreement to the Project Service
Agreement to the Provision of Next Generation
Voice Mail System
Service Arrangement P&I products core telco
products and media 2013
Agreement For Commissioned Data Processing
Cooperation and Service agreement – Ring back
tones
Retail and Marketing Funds Agreement
„m-wall“ (POS presentation) Agreement
Annex 1 to Service Arrangement – Product
Roadmap 2015
Annex – Service Arranagement – Compensation in
the area of M2M for 2015
Main Contract on IP Transit
Agreement on the processing of personal data in
International Sharepoint
Contract on Deutsche Telekom ICSS Mobile
Services – DINr3, Services enabling IP/MPLS
platform
Amendment No. 1 to the Contract on Deutsche
Telekom ICSS 024362-000-00
iPhone Contract of Adherence to the iPhone
Agreement between Apple and DT
Sideletter to iPhone Contract of Adherence to the
iPhone Agreement between Apple
Service Arrangement – SLA Outbound Services
2015
Service Arrangement – SLA Outbound Services
2016, TMCZ Service Receiver, TD Serv
Service Level Agreement (SLA) – Handset
Capability Server (HCS)

Smlouva o spolupráci
Smlouva o spolupráci – vnitroskupinová dohoda o shodě

023481-000-00
023496-000-00

Dohoda o dodržování – služby vyzváněcích tónů

023507-000-00

Globální M2M servisní smlouva – smlouva o spojení

023543-000-00

Rámcová smlouva o zpracování údajů

023692-000-00

CDP individuální smlouva na pověřené zpracování osobních
dat GPBI (BDSG)
CDP individuální smlouva na pověřené zpracování osobních
dat – S2C
CDP individuální smlouva na pověřené zpracování osobních
dat OCP (OneCom)
Individuální smlouva o zpracování osobních údajů

023692-201-00

Smlouva o nákupu videokonferenčního systému

023771-000-00

Dohoda o dodržování – uvítací tóny služby Real Networks

023864-000-00

Dodatečná dohoda k projektové servisní smlouvě
na poskytování Nové generace Voice Mail Systému.

024075-000-00

Smlouva o poskytování služeb P&I a média 2013

024087-000-00

Smlouva o zpracování údajů
Smlouva o spolupráci a poskytování služeb – Vyzváněcí tóny

024202-000-00
024204-000-00

Smlouva o maloobchodním a marketingovém fondu
Smlouva „m-wall“ (POS prezentace)
Příloha 1 ke smlouvě o poskytování služeb – Produktový plán
2015
Příloha – Smlouva o poskytování služeb – kompanzace
v oblasti M2M za rok 2015
Hlavní smlouva IP tranzit
Smlouva o zpracování osobních údajů na mezinárodním
Sharepointu
Smlouva o Deutsche Telekom ICSS Mobilních službách –
DINr3, služby umožňující IP/platforma

024307-000-00
024308-000-00
024334-101-00

Dodatek č. 1 ke smlouvě Deutsche Telekom ICSS 024362000-00
iPhone smlouva o dodržování k iPhone smlouvě
mezi Apple a DT
Vedlejší ujednání ke Smlouvě o dodržování podmínek
ohledně zařízení iPhone se společností Apple
Smlouva o poskytování služeb – SLA odchozí služby 2015

024362-101-00

Dohoda o poskytování služeb – odchozí služby 2016, TMCZ
příjemce služeb, TD Serv
Smlouva o poskytování služeb (SLA) – server
zprostředkovávající vykonávání služeb (Handset Capability
Server, HCS)
Dohoda o testovacím období pro Joint Active Antenna System
(ASS)
Smlouva o dotacích pro integrační služby pro MyWallet

024410-103-00

Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG

Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG

Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG

Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG

Trial Agreement for Joint Active Antenna System
(ASS) Trial
Agreement for Provisioning of Integration Services
for MyWallet
Agreement for Commissioned Data Processing
Agreement on application of Global Intranet GPRS
Roaming eXchange (GRX)

023692-202-00
023692-203-00
023727-000-00

024334-102-00
024335-000-00
024360-000-00
024362-000-00

024364-000-00
024364-201-00
024410-102-00

024410-104-00

024515-000-00
024546-000-00

Smlouva o zpracování údajů
024565-000-00
Smlouva o poskytování služby Global Intranet GPRS Roaming 024807-000-00
eXchange (GRX)
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Předmět smlouvy – originální znění

Předmět smlouvy – překlad

Číslo smlouvy TMCZ

Deutsche Telekom AG

Agreement on the commissioned processing of
personal data (Non-compliance list)
M-Wall & Shop Window Digit (POS presentation)
Agreement
Global Strategic Retail Partnership –
Marketing Funds Agreement
Letter of Intent
EMIR Agreement for Dealing
Interim Letter Agreement (ILA) – GPBI access to
NatCo procurement data
Non-Disclosure Agreement – NDA – pro DTAG
Group Procurement (related to CDP)
Bilateral SMS + Transit Contract
Agreement for Commissioned Data Processing in
TMPC and ReMaiD
Supplementary Agreement – MNC Services
CDP Frame Agreement for CoE Data Transparency
– DTAG as controller
Cooperation Agreement
Purchase Agreement – nákup HW
Agreement on commissioned processing
of personal data protection
Software Cost Allocation Agreement – PR0028752
– TIBCO ELA (2012 and thereafter)
Individual Agreement on the commissioned
processing of pers.data – Performance M
Modified Agreement – Annex of Data Fields (Ind.
Agreement – pers. data – Performance
management)
Deutsche Telekom HR Suite – Performance
Management – Modified Agreement on the Annex
of Data Fields concerning the Individual Agreement
on the Processing of Personal Data
Service Level Agreement (SLA) – T-Parking:
UQBATE – Funding transfer
Service Agreement CZ – DT regarding Pan IP FTEs

Smlouva o zpracování osobních údajů (seznam odmítnutí)

024809-000-00

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

024975-000-00

Globální strategické partnerství v maloobchodě –
smlouva o marketingových fondech
Předsmluvní ujednání (Letter of Intent)
EMIR smlouva o zastoupení
Prozatímní dohoda – přístup GBPI do zadávání dat v NatCo

025120-000-00

Smlouva o zachování důvěrnosti informací – DTAG skupinové
zadávání zakázek (souvisí s CDP)
Smlouva o bilaterálních SMS + přenos
Smlouva o zpracování údajů v TMPC a ReMaiD

025336-000-00

Doplňková smlouva – služby MNC
CDP rámcová dohoda o CoE datové transparentnosti –
DTAG jako controller
Smlouva o spolupráci
Kupní smlouva – nákup HW
Smlouva o provádění ochrany osobních dat

025558-000-00
025586-000-00

Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG

Deutsche Telekom AG

Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG

Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG

Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom AG
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Service Agreement CZ – DT regarding Pan IP FTEs
Service Agreement DT MNC
Service Agreement – Amendment No. 1
iCN DTAG Security Agreement Corporate Network
(SACoN)
Agreement for Commissioned Data Processing
(Application SPPM (ICTO 12147) with its portfolios
PFM-Tool and PFM@IT)
Agreement on Regional ACGC Services –
projekt EAN
Agreement for Commissioned Data Processing
Agreement for Internal Payment Services
Global Master Agreement for Wholesale Voice
Services
Individual Agreement on the commissioned
processing of personal data – Deutsche Telekom
HR Suite – Performance Management
Agreement – Provision of DTAG shares to directors
and employees of GC
Agreement on commisioned data processing –
Baseline Agreement

025121-000-00
025163-000-00
025332-000-00

025440-000-00
025557-000-00

025746-000-00
025837-000-00
025859-000-00

Dohoda o alokaci nákladů na software – PR0028752 –
026063-000-00
TIBCO ELA (2012 a dále)
Individuální smlouva o zpracování osobních údajů –
026070-000-00
Performance M
Smlouva v upraveném znění – příloha týkající se datových polí 026070-201-00
(ind. smlouva – os. údaje – řízení výkonnosti)
Dohoda o úpravě přílohy „Data Fields“ smlouvy o zpracování
osobních údajů uzavřené v rámci oblasti „Deutsche Telekom
HR Suite – Performance Management“

026070-202-00

Dohoda o úrovni poskytovaných služeb k projektu –
T-Parking: UQBATE – přenos financování
Smlouva o poskytování služeb mezi CZ –
DT ohledně Pan IP FTEs
Smlouva o poskytování služeb – DT související s Pan IP FTEs
Smlouva o poskytování služeb – DT MNC
Smlouva o poskytování služeb – Dodatek č. 1
Smlouva o zajištění bezpečnosti firemní sítě iCN DTAG
(SACoN)
Smlouva o zpracování dat (aplikace SPPM (ICTO 12147)
s portfólii PFM-Tool and PFM@IT)

026079-000-00

Smlouva o poskytování regionálních služeb ACGC Services –
projekt EAN
Smlouva o zpracování dat
Smlouva o interních platebních službách
Globální rámcová smlouva pro velkoobchodní hlasové služby

026469-000-00

Smlouva o zpracování osobních údajů pro oblast „Deutsche
Telekom HR Suite – Performance Management“

027168-000-00

Smlouva o poskytnutí akcii DTAG ředitelům a zaměstnancům
GC
Smlouva o zpracování osobních údajů – základní smlouva

027270-000-00

026089-000-00
026089-000-00
026192-000-00
026192-101-00
026365-000-00
026387-000-00

026562-000-00
026832-000-00
027071-000-00

027354-000-00
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Deutsche Telekom AG

Předmět smlouvy – originální znění

Framework Cooperation and Service Agreement –
Inbound and Outbound cross charge
Deutsche Telekom AG
Service Arrangement 2018, DTAG VTI – TMCZ
Inbound
Deutsche Telekom AG
Service Arrangement – for DRC Cross Border
Services
Deutsche Telekom AG
Agreement on Commisioned Data Processing –
project IFRS 16-leases
Deutsche Telekom AG, Deutsche Affirmation Issued for T-Mobile Czech Republic a.s.
Telekom Services Europe GmbH
Deutsche Telekom AG
Customer Adherence From to Deutsche Bank
SCORE Services
Deutsche Telekom AG
BNP PARIBAS Cash Concentration Multi Entities
Agreement
Deutsche Telekom AG
Vertrag uber den Beitritt zu db-transfer in
Deutschland (Cash Concentration Agreement)
Deutsche Telekom AG
Erganzungsvereinbarung zu den Vertragen
db-transfer (Cash Concentration Agreement)
Deutsche Telekom AG
Frame Agreement for Commissioned Data
Processing
Deutsche Telekom AG
Individual Agreement on Commissioned Data
Processing – CDPA HR Suite Talent module
Deutsche Telekom AG
Individual Agreement – CDPA CZ HR suite – about
the module Executive Onboarding
Deutsche Telekom AG
Agreement on Assignment of Rights to the
Copyrighted Work
Deutsche Telekom AG
Framework agreement – Concerning the Provision
of internal Infrastructure Service
Deutsche Telekom AG
Cash Management Agreement on participation in
the Cash-Pooling of Deutsche Telekom
Deutsche Telekom AG
Agreement on Processing of Personal Data on
Behalf of a Controller – Treasury management
processes
Deutsche Telekom AG
Clima Frame Agreement
Deutsche Telekom AG
Individual loan contract
Deutsche Telekom AG
Business Agreement concerning the Telekom
Global Net transport oriented services
Deutsche Telekom AG
Annex to Business Agreement concerning the
Telekom Global Net
Deutsche Telekom AG
Commissioned Data Processing
Deutsche Telekom AG
Prolongation Agreement Infrastructure Services for
T-Mobile CZ
Deutsche Telekom AG
Individual Agreement on the commissioned
processing of personal data within the EU/EEA
Deutsche Telekom AG
International Group Framework Agreement for
Media Agency Services
Deutsche Telekom AG
Framework Agreement on a Payment Processing
Agreement
Deutsche Telekom AG
Amendment No. 1 to Framework Agreement on
a Payment Processing Agreement
Deutsche Telekom AG
BNP PARIBAS Cash Concentration Multi Entities
Agreement

T-Mobile Czech Republic a.s.

Předmět smlouvy – překlad

Číslo smlouvy TMCZ

Rámcová dohoda o spolupráci a službách –
Příchozí a odchozí poplatky
Smlouva o poskytování služeb 2018 – DTAG VTI – TMCZ
příchozí
Smlouva o poskytování služeb – pro přeshraniční služby DRC

027516-000-00

Smlouva o zpracování osobních údajů pro projekt IFRS 16 –
nájmy
Závazné prohlášení pro T-Mobile Czech Republic a.s.

027553-000-00

Přistoupení zákazníků k SCORE službám společnosti
Deutsche Bank
BNP PARIBAS koncentrace hotovosti – Vícestranná smlouva

027582-201-00

Dohoda o vstupu do db-transferu v Německu
(Smlouva o peněžní koncentraci)
Dodatková smlouva k db-transferu
(Smlouva o peněžní koncentraci)
Rámcová smlouva o zpracování dat

027582-203-00

Individuální smlouva o zpracování dat –
CDPA HR Suite Talent modul
Individuální smlouva – CDPA CZ HR suite –
o modulu Executive Onboarding
Smlouva o postoupení práv k dílu chráněnému
autorským právem
Rámcová smlouva týkající se poskytování služby interní
infrastruktury
Smlouva o správě hotovosti o účasti na Cash -Poolingu
ve společnosti Deutsche Telekom
Smlouva o zpracování osobních údajů – řízení pokladny

027655-201-00

Rámcová smlouva Clima
Individuální úvěrová smlouva
Obchodní smlouva vztahující se k dopravně orientovaným
službám Telekom Global Net
Příloha ke smlouvě vztahující se k Telekom Global Net

2013/0080
2013/0229
2013/0357

Pověřené zpracování údajů
Prodloužení smlouvy o poskytování infrastrukturních služeb
pro T-Mobile CZ
Individuální smlouva o zpracování dat v EU/EEA

2013/0790
880052-103-00

Mezinárodní rámcová smlouva skupiny pro služby
mediální agentury
Rámcová smlouva – Smlouva o zpracování plateb

990092-000-00

Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o zpracování plateb

990093-101-00

BNP PARIBAS koncentrace hotovosti – Vícestranná smlouva

990094-000-00

027516-202-00
027516-203-00

027582-000-00

027582-202-00

027582-204-00
027655-000-00

027655-202-00
027700-000-00
027711-000-00
027782-000-00
027920-000-00

2013/0637

880080-202-00

990093-000-00
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4.2 S
 mlouvy uzavřené mezi Společností a jinými osobami ovládanými Ovládající osobou,
které byly v Rozhodném období platné
4.2.1 Smlouvy uzavřené v roce 2019:
Protistrana

Předmět smlouvy – originální znění

Předmět smlouvy – překlad

Číslo smlouvy TMCZ

CE Colo Czech s.r.o.

Smlouva o zpracování osobních údajů (CE Colo
jako správce)
Pojistná smlouva č. 2737003055 – odpovědnostní
Service change agreement – MiFID; Upgrade with
Dual Storage for SFTP Push
Service change agreement – MiFID; New Script for
Billing
Project Term Sheet (2019) – ShareEnablers
Individual Contract on Processing of Personal Data
Individual Contract on Processing of Personal
Data-One.ERP 19C (024100-218, 0241
Project Term Sheet (2019) – OneERP18 – IFRS15

Personal Data Processing Agreement
(CE Colo as Administrator)
Insurance Contract No. 2737003055 – Liability Insurance
Dohoda o změně služby – MiFID; Upgrade skrze Dual Storage
pro SFTP Push
Dohoda o změně služby – MiFID; Nový skript pro účtování

027911-000-00

Termínový list projektu (2019) – ShareEnablers
Individuální smlouva o zpracování osobních údajů
Individuální smlouva o zpracování osobních údajů –
One.ERP 19C (024100-218, 0241
Termínový list projektu (2019) – OneERP18 – IFRS15

024100-227-00
026982-202-00
028268-000-00

Project Term Sheet (2019) – IFRS 15

Termínový list projektu (2019) – IFRS 15

024100-224-00

Project Term Sheet (2019) – iCN, INA, INS a IACP

Termínový list projektu (2019) – iCN, INA, INS a IACP

024100-225-00

Project Term Sheet 2019 – Identity and Account
Management (CIAM)
Project Term Sheet (2019) – Time-Services
According to the Project Service Agree
Project TerProject Term Sheet (2019) – ITS (Eco
Finance ) Integrated Treasaury S
Project Term Sheet (2019) – HR EVO Portal

Termínový list projektu 2019 – Správa identity/totožnosti
a účtu (CIAM)
Termínový list projektu (2019) – Časové služby podle Smlouvy
o projektové službě
Termínový list projektu (2019) – ITS (Eco Finance) Integrated
Treasaury S
Termínový list projektu (2019) – HR EVO portál

024100-226-00

Individual Contract on Processing of Personal Data
on Behalf of a Controller
Notice of Termination of Annec 1 to PAN - NET
Service Agreement
Amendment No. 1 – služby GAC, P2P, HR a One
Banking (Annex 2a + Annex 9, Annex 4
Framework cooperation and services agreeement
– OneMail contract

Individuální smlouva o zpracování osobních údajů za správce

028711-000-00

Oznámení o ukončení Přílohy 1 k Servisní smlouvě PAN - NET

026481-401-00

Addendum No. 1 – onEmail

Dodatek č. 1 – OneMail

028207-101-00

Agreement on the Processing of Personal Data
– OneMail

Dohoda o zpracování osobních údajů – OneMail

028208-201-00

Rámcová smlouva na dodávku bezpečnostních služeb z ITSH
do DRCCBS
Smlouva o zpracování osobních údajů – TMCZ zpracovatel

028724-000-00

Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom, a.s.

Service Agreement – PMO JIRA
Service Arrangement – FEST Services
Service Arrangement – FAMA

Objednávka – Objednávka hlasové služby pro zákazníka
Accenture Services
Intercompany Master Smlouva o poskytování služeb –
Intercompany
Přizpůsobení přístupu k síti – Subdodávka MSA
Dodatek č. 1 k dohodě o poskytování služeb pro Středisko
sledování služeb (SMC) Servi
Dodatek č. 1 – Service Monitoring Center (SMC) –
TMCZ příjemce
Dohoda o poskytování služeb – Služby kybernetické
bezpečnosti
Smlouva o poskytování služeb – PMO JIRA
Smlouva o poskytování služeb – FEST Services
Smlouva o poskytování služeb – FAMA

026196-201-00

Slovak Telekom, a.s.

Frame contract for Security services delivery from
ITSH to DRCCBS
Smlouva o zpracování osobních údajů – TMCZ
zpracovatel
Order – Objednávka hlasové služby pro zákazníka
Accenture Services
Intercompany Master Service Agreement –
Intercompany
Customize Network Access – Subcontract of MSA
Amendment No. 1 to Service Arrangement for
Service Monitoring Center (SMC) Servi
Amendment No. 1 – Service Monitoring Center
(SMC) Services – TMCZ reciever
Service Arrangement – Cybersecurity Services

CE Colo Czech s.r.o.
Deutsche Telekom Europe
Holding Gmb
Deutsche Telekom Europe
Holding Gmb
Deutsche Telekom IT GmbH
Deutsche Telekom IT GmbH
Deutsche Telekom IT GmbH
Deutsche Telekom IT GmbH,
PG 8111
Deutsche Telekom IT GmbH,
PG 8111
Deutsche Telekom IT GmbH,
PG 8111
Deutsche Telekom IT GmbH,
PG 8111
Deutsche Telekom IT GmbH,
PG 8111
Deutsche Telekom IT GmbH,
PG 8111
Deutsche Telekom IT GmbH,
PG 8111
Deutsche Telekom IT GmbH,
PG 8111
Deutsche Telekom Pan-Net
Czech Repu
Deutsche Telekom Services
Europe AG
HELLENIC
TELECOMMUNICATIONS
ORGANIZ
HELLENIC
TELECOMMUNICATIONS
ORGANIZ
HELLENIC
TELECOMMUNICATIONS
ORGANIZ
IT Services Hungary
Szolgáltató Kft
LEMO Internet a.s.
Magyar Telekom Plc.
NOVATEL EOOD
NOVATEL EOOD
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
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028235-000-00
026623-201-01
026623-201-02

024100-223-00

024100-228-00
024100-229-00
024100-230-00

Dodatekč č. 1 – služby GAC, P2P, HR a One Banking (Příloha 027665-101-00
2a + Příloha 9, Příloha 4)
Rámcová dohoda o spolupráci a službách – smlouva OneMail 028207-000-00

028563-000-00

028170-000-00
028170-201-00
027009-201-01
027009-202-01
027009-204-00
027009-205-00
027009-206-00
027009-207-00
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Předmět smlouvy – originální znění

Předmět smlouvy – překlad

Číslo smlouvy TMCZ

Slovak Telekom, a.s.

Service Arrangement – Robotics (Orchestrator/
Database Maintenance)
Service Arrangement – Robotics (Robots – VDI
and ShareDIR)
Service Arrangement – Mediaroom
Settlement Arrangement – Tibco
Smlouva o vytvoření marketingové strategie
Memorandum of Understanding for Cooperation
(Premier Sport)
Amendment No. 2 – MMSC hosted platform
Amendment No. 3 – MMSC hosted platform
Amendment No. 2 – VMS hosted platform
Termination of Project Service Agreement for
BlackBerry Download Server
Termination of Project Service Agreement for
BlackBerry Services
Service Arrangement – Product Development 2019
Amendment 2 – SMSC hosted platform
Agreement on Termination of IMS SSC
Service Arrangement – Security services –
DDoS Protection
Service Arrangement for security services delivery
from TMPL to DRSSC 2019
Service Arrangement for security services delivery
from DRSSC to TMPL 2019
Frame Cooperation and Service Agreement
Non-Disclosure Agreement – NDA
Framework Cooperation and Service Agreement
Frame Agreement for the provision
of „Cloud of things service“ – enabler pro IoT
Agreement on the Processing of Personal Data –
T-Mobile Service portal
Supplementary Agreement to the Service
Arrangement for T-Mobiles Service Portal
Service Agreement Amendment No. 2

Smlouva o poskytování služeb – Robotics (Orchestrator/
Database Maintenance)
Smlouva o poskytování služeb – robotika (roboti –
VDI a ShareDIR)
Smlouva o poskytování služeb – Mediaroom
Dohoda o narovnání – Tibco
Smlouva o vytvoření marketingové strategie
Memorandum o Potřebě spolupráce (Premier Sport)

027009-208-00

Dodatek č. 2 – Platforma hostovaná MMSC
Dodatek č. 3 – Platforma hostovaná MMSC
Dodatek č. 2 – Platforma hostovaná VMS
Ukončení Smlouvy o projektové službě pro BlackBerry
Download Server
Ukončení Smlouvy o projektové službě pro BlackBerry
Services
Smlouva o poskytování služeb – Vývoj produktu 2019
Dodatek 2 – Platforma hostovaná SMSC
Dohoda o ukončení IMS SSC
Smlouva o poskytování služeb – Bezpečnostní služby –
DDoS Protection
Smlouva o poskytování služeb pro dodávky bezpečnostních
služeb od TMPL do DRSSC 2019
Smlouva o poskytování služeb pro dodávky bezpečnostních
služeb od DRSSC do TMPL 2019
Rámcová dohoda o spolupráci a poskytování služeb
Smlouva o mlčenlivosti – NDA
Rámcová dohoda o spolupráci a poskytování služeb
Rámcová dohoda o poskytování služby „Cloud of things“ –
enabler pro IoT
Smlouva o zpracování osobních údajů – portál T-Mobile
Service
Doplňková dohoda k dohodě o poskytování služeb pro portál
T-Mobile Service
Změna smlouvy o poskytování služeb č. 2

020176-401-02
020176-401-03
022097-401-02
023438-401-00

Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Telekom Deutschland GmbH
Telekom Deutschland GmbH
Telekom Deutschland GmbH
Telekom Deutschland GmbH
Telekom Deutschland GmbH
Telekom Deutschland GmbH
Telekom Deutschland GmbH
T-Mobile Polska S.A.
T-Mobile Polska S.A.
T-Mobile Polska S.A.
T-Mobile Polska S.A.
T-Systems Austria GesmbH
T-Systems do Brasil Ltda.
T-Systems do Brasil Ltda.
T-Systems Enterprise Services
GmbH
T-Systems International GmbH
T-Systems International GmbH
T-Systems International GmbH,
PG620

027009-209-00
027009-210-00
028353-000-00
028637-000-00
028751-000-00

023676-401-00
024410-108-00
024846-401-02
025011-401-00
026487-204-00
026488-204-00
026488-205-00
028675-000-00
028184-000-00
028659-000-00
028305-000-00
022888-140-00
022888-142-01
026192-102-00

4.2.2 Smlouvy trvající v roce 2019:
Protistrana

Předmět smlouvy – originální znění

Předmět smlouvy – překlad

Číslo smlouvy TMCZ

Antel Germany GmbH
Antel Germany GmbH
Antel Germany GmbH
BUYIN SA
BUYIN SA
CARDUELIS B.V.

General terms and conditions_VIX
LOAN FACILITY AGREEMENT
Purchase of materials
Amendment No. 1 to Participation Agreement – Joint Venture
Service Agreement x-charging
Carduelis B.V. – Agreement on the trasfer of duties and
responsibilities
Individual Service Agreement
Kupní smlouna na vozidlo Škoda
Kupní smlouva na vozidlo
Kupní smlouva Volkswagen Passat Variant
Dodatek č. 6 – Smlouva o poskytování housingových
služeb č. C-TH/144/08/S
Dodatek č. 7 – Smlouva o poskytování housingových
služeb č. C-TH/144/08/S
Dodatek č. 8 – Smlouva o poskytování housingových
služeb č. C-TH/144/08/S
Dodatek č. 9 – Smlouva o poskytování housingových
služeb č. C-TH/144/08/S
Dodatek č. 10 – Smlouva o poskytování housingových
služeb č. C-TH/144/08/S

Všeobecné obchodní podmínky
Rámcová úvěrová smlouva
Nákup materiálu
Dodatek č. 1 k účastnické smlouvě – Joint Venture
Smlouva o poskytování x-chargingových služeb
Carduelis B.V. – smlouva o převodu práv a povinností

0000002/2010-SmNAD
0000009/2005-SMfd
0000013/2011-SMfd
023174-101-00
024643-000-00
0000045/2005-SMws

Individuální servisní smlouva
Kupní smlouna na vozidlo Škoda
Kupní smlouva na vozidlo
Kupní smlouva Volkswagen Passat Variant
Dodatek č. 6 – Smlouva o poskytování housingových služeb
č. C-TH/144/08/S
Dodatek č. 7 – Smlouva o poskytování housingových služeb
č. C-TH/144/08/S
Dodatek č. 8 – Smlouva o poskytování housingových služeb
č. C-TH/144/08/S
Dodatek č. 9 – Smlouva o poskytování housingových služeb
č. C-TH/144/08/S
Dodatek č. 10 – Smlouva o poskytování housingových služeb
č. C-TH/144/08/S

0000065/2007-SMws
0000001/2013-SMfa
0000002/2013-SMfa
0000008/2012-SMfa
0000463/2008-SMna

CARDUELIS B.V.
CE Colo Czech s.r.o.
CE Colo Czech s.r.o.
CE Colo Czech s.r.o.
CE Colo Czech s.r.o.
CE Colo Czech s.r.o.
CE Colo Czech s.r.o.
CE Colo Czech s.r.o.
CE Colo Czech s.r.o.

0000463/2008-SMna
0000463/2008-SMna
0000463/2008-SMna
0000463/2008-SMna

souhrnná výroční zpráva
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Předmět smlouvy – originální znění

Předmět smlouvy – překlad

Číslo smlouvy TMCZ

CE Colo Czech s.r.o.

Smlouva o kontaktních osobách pro veškeré transakce
a úkony a uspořádání
Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb
a nadstandardní zdravotní péče
Smlouva o postoupení práv a povinností ze smluv RWE
Smlouva o zachování důvěrnosti informací – NDA
Smlouva o zpracování osobních údajů
Smlouva o zvláštním běžném účtu
Rámcová smlouva o koupi, prodeji a užití poukázek
(mezi CE Colo a Endered)
Share Purchase Agreement – Neptune (sale of GTS)

Smlouva o kontaktních osobách pro veškeré transakce
a úkony a uspořádání
Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb
a nadstandardní zdravotní péče
Smlouva o postoupení práv a povinností ze smluv RWE
Smlouva o zachování důvěrnosti informací – NDA
Smlouva o zpracování osobních údajů
Smlouva o zvláštním běžném účtu
Rámcová smlouva o koupi, prodeji a užití poukázek
(mezi CE Colo a Endered)
Smlouva o koupi podílu – Neptune (prodej GTS)

025159-000-00

First Amendment Agreement to Share Purchase
Agreement – Neptune

První dodatek ke smlouvě o nákupu podílu – Neptune

025202-101-00

Pojistná smlouva č. 2738002802 – odpovědnostní
Rámcová smlouva o podnájmu nebytových prostor
a úhradě služeb spojených s jejich užíváním
Smlouva o řízených službách – údržba Datového Centra
(DC7)
International Telecommunication Services Agreement

027705-000-00
027728-000-00

International Roaming Agreement – Croatia

Pojistná smlouva č. 2738002802 – odpovědnostní
Rámcová smlouva o podnájmu nebytových prostor a úhradě
služeb spojených s jejich užíváním
Smlouva o řízených službách – údržba Datového Centra
(DC7)
Smlouva o poskytování mezinárodních telekomunikačních
služeb
Smlouva o mezinárodním roamingu – Chorvatsko

Non-Disclosure Agreement (NDA)

Smlouva o zachování důvěrnosti informací – NDA

023943-000-00

Confidentiality and Privacy Agreement

Smlouva o mlčenlivosti

024265-000-00

International Roaming Agreement – Montenegro

Mezinárodní roamingová smlouva – Černá Hora

026007-000-00

International GSM Roaming Agreement

Smlouva o mezinárodním roamingu (GSM)

000338-000-00

Addendum to the International GSM Roaming
Agreement – Inter Operator Discounts
Supplementary IOT Ag. for Bilateral Ag. on the Inter
Operator Tariff
Content Reseller Agreement

Dodatek ke smlouvě o mezinárodním roamingu (GSM) –
slevy mezi operátory
Doplňková smlouva ke vzájemné smlouvě k tarifům mezi
operátory
Smlouva o přeprodeji obsahu

000338-101-00

001406-000-00

Engagement Form no. 6 – MTV

Přistoupení ke smlouvě č. 6 s MTV

001406-106-00

Engagement Form no. 7 – Universal Content

Přistoupení ke smlouvě č. 7 o obsahu Universal

001406-107-00

Engagement Form no. 10 (Trigenix Screen Styles)

Přistoupení ke smlouvě č. 10 o stylu obrazovek Trigenix

001406-110-00

Engagement Form – Annex No. 13 – CONTENT

Dodatek č. 13 k přistoupení ke smlouvě – obsah

001406-113-00

Engagement Form – Universal – Melody

Přistoupení ke smlouvě o melodiích s Universal

001406-116-00

Engagement Form – Universal – Mono and Poly
Marketing
Engagement Form – Sony Content (Annex No. 22)

Přistoupení ke smlouvě o mono a poly marketingu s Universal

001406-117-00

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

001406-122-00

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

001406-123-00

Dodatek č. 24 ke smlouvě o MMS obsahu s Disney

001406-124-00

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

001406-125-00

Přistoupení ke smlouvě o obsahu Chipandales

001406-126-00

Ce Colo Czech s.r.o.
CE Colo Czech s.r.o.
Ce Colo Czech s.r.o.
Ce Colo Czech s.r.o.
CE Colo Czech s.r.o.
CE Colo Czech s.r.o.
CE Colo Czech s.r.o.,
Carduelis B.V., GTS Central
European Holding B.V.
CE Colo Czech s.r.o., GTS
Central European Holding
B.V., Carduelis B.V.
CE Colo Czech s.r.o.
CE Colo Czech s.r.o.
CE Colo Czech s.r.o.
COSMOTE Mobile
Telecommunications S.A.
COSMOTE Mobile
Telecommunications S.A.
COSMOTE Mobile
Telecommunications S.A.
COSMOTE Mobile
Telecommunications S.A.
Crnogorski Telekom a.d.
Podgorica
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
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Engagement Form no. 24 – Disney Content – MMS
content
Engagement Form no. 25 – Java from co. Turner –
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Engagement Form – Chipandales – CONTENT
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025210-000-00
025324-000-00
025382-000-00
025383-000-00
025452-000-00
025830-000-00
025202-000-00

027883-000-00
0000192/2007-SMws
021841-000-00

000338-201-00
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Předmět smlouvy – překlad

Číslo smlouvy TMCZ

Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited

Engagement Form – Penthouse – CONTENT

Přistoupení ke smlouvě o obsahu Penthouse

001406-127-00

Engagement Form no. 28 – Warner Music Content

Dodatek č. 28 k přistoupení ke smlouvě o obsahu Warner Music 001406-128-00

Engagement Form no. 29 – iFone Content

Dodatek č. 29 k přistoupení ke smlouvě o obsahu iFone

001406-129-00

Engagement Form no. 30 – Arvato Content

Dodatek č. 30 k přistoupení ke smlouvě o obsahu arvato

001406-130-00

Engagement Form no. 31 – Blue Sphere Content

Dodatek č. 31 k přistoupení ke smlouvě o obsahu Blue Sphere 001406-131-00

Engagement Form no. 32 – mForma Content

Dodatek č. 32 k přistoupení ke smlouvě o obsahu mForma

001406-132-00

Engagement Form no. 33 – Jamdat Content

Dodatek č. 33 k přistoupení ke smlouvě o obsahu Jamdat

001406-133-00

Engagement Form no. 34 – Gameloft Content

Dodatek č. 34 k přistoupení ke smlouvě o obsahu Gameloft

001406-134-00

Engagement Form no. 35 – Living Mobile Content

Dodatek č. 35 k přistoupení ke smlouvě o obsahu Living Mobile 001406-135-00

Engagement Form no. 36 – Mobile Scope Content

Dodatek č. 36 k přistoupení ke smlouvě o obsahu Mobile Scope 001406-136-00

Engagement Form no. 37 – Sumea Content

Dodatek č. 37 k přistoupení ke smlouvě o obsahu Sumea

Engagement Form no. 38 – HandyGames Content

Dodatek č. 38 k přistoupení ke smlouvě o obsahu HandyGames 001406-138-00

Engagement Form no. 39 – Digital Bridges Content

Dodatek č. 39 k přistoupení ke smlouvě o obsahu Digital Bridges 001406-139-00

Engagement Form no. 40 – India Games Content

Přistoupení ke smlouvě č. 40 o obsahu India Games

Engagement Form no. 41 – Advanced Mobile
Applications
Engagement form No. 42 – Eurofun (Madagascar)
Content
Engagement Form 43 – I-play/Digital Bridges – Non-EA
Titles (content)
Engagement Form – Eurofun (Madagascar) Content

Přistoupení ke smlouvě č. 41 o obsahu Advanced Mobile
001406-141-00
Applications
Přistoupení ke smlouvě č. 42 o obsahu Eurofun (Madagaskar) 001406-142-00
Přistoupení ke smlouvě č. 43 o obsahu I-play/Digital Bridges
(tituly mimo EA)
Přistoupení ke smlouvě o obsahu Eurofun (Madagaskar)

001406-144-00

Engagement Form – wait4u (amendment 45)

Dodatek č. 45 k přistoupení ke smlouvě o obsahu wait4u

001406-145-00

Engagement Form No. 46 – Sony Pictures

Přistoupení ke smlouvě č. 46 o obsahu Sony Pictures

001406-146-00

Engagement Form – Glu Mobile Content

Přistoupení ke smlouvě o obsahu Glu Mobile

001406-147-00

Engagement Form – Player-X Content

Přistoupení ke smlouvě o obsahu Player-X

001406-149-00

Engagement Form – Rockpool Games Content

Přistoupení ke smlouvě o obsahu Rockpool Games

001406-150-00

Engagement Form – THQ Wireless International Games
Content
Engagement Form – OJOM Content

Přistoupení ke smlouvě o obsahu THQ Wireless International
Games
Přistoupení ke smlouvě o obsahu OJOM

001406-151-00

Engagement form No. 53 – (video download – Mobix
Content)
Engagement Form – Infospace (Elkware GmbH) –
Infospace Content
Engagement Form – Electronic Arts Games (EA Content)

Dodatek č. 53 k přistoupení ke smlouvě o obsahu video
download – Mobix
Přistoupení ke smlouvě – Infospace (Elkware GmbH) –
o obsahu Infospace
Přistoupení ke smlouvě o obsahu Electronic Arts Games

001406-153-00

001406-155-00

Engagement Form (C2M) – Transactional Content

Přistoupení ke smlouvě (C2M) o obsahu Transactional

001406-156-00

International Download Centre Access and Managed
Services Ag.
MCS Service Agreement

Smlouva o poskytování přístupu k mezinárodnímu download
centru a řízení služeb
Smlouva o poskytování služeb MCS

001407-000-00

001406-137-00

001406-140-00

001406-143-00

001406-152-00

001406-154-00

012075-000-00

souhrnná výroční zpráva
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Číslo smlouvy TMCZ

Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited

Framework Contract of Sale – selloff of service cards
SAU
Sub-licence Agreement ( Rolling Stones concert)

Rámcová prodejní smlouva – odprodej servisních karet SAU

012533-000-00

Sublicenční smlouva (koncert Rolling Stones)

014442-000-00

Roaming Agreement for Public Wireless LAN Services
(WLAN)
Service Agreement for Provision of Interim Solution for
Caller Tunes (Melody)
Project Service Agreement for International eSales
Solution (IneSS) in TMCZ
Amendment 1 to Project service agreement for
International eSales Solution (IneSS)
Content Resale and Partner Services Agreement

Smlouva o roamingu pro veřejné bezdrátové LAN služby
(WLAN)
Smlouva o poskytování služeb pro předběžné řešení
vyzváněcích melodií
Smlouva o poskytování služeb k projektu mezinárodní řešení
elektronického obchodu v TMCZ
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb k projektu
mezinárodní řešení elektronického obchodu
Smlouva o přeprodeji obsahu a partnerských služeb

016881-000-00

Engagement Form (Czech Republic) – Android Services

Přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – služby Android

Engagement Form (Czech Republic); Blackberry
Services
Engagement Form (Czech Republic); Microsoft Services

Přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – služby Blackberry 020475-102-00
Přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – služby Microsoft

020475-103-00

Engagement Form (Czech Republic) – Facebook
Services
Engagement Form (Czech Republic) – Boku longlist

Přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – služby Facebook

020475-104-00

Přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – Boku

020475-105-00

Engagement Form (Czech Republic) – Gameloft

Přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – Gameloft

020475-106-00

Engagement form – MindMatics

Přistoupení ke smlouvě – MindMatics

020475-107-00

Engagement Form (Czech Republic) – Samsung

Přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – Samsung

020475-108-00

Engagement Form (Czech Republic) – provided by
PayPal (Europe) SARL ET CIE S.C.A
Engagement Form (Czech Republic) – Fortumo

Přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – poskytovaná
PayPal (Europe) SARL ET CIE S.C.A
Přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – Fortumo

020475-109-00

Amendment Letter to Engagement Form (Czech
Republic) – Fortumo
Engagement Form (Czech Republic) – Dimoco

Dodatek k přístupové smlouvě (Czech Republic) – Fortumo

020475-110-01

Přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – Dimoco

020475-111-00

Engagement Form (Czech Republic) – AIRBNB

Přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – AIRBNB

020475-112-00

Engagement Form – Microsoft Services Microsoft
Store/X-Box Store
Engagement Form (Czech Republic) – Apple iTunes

Přistoupení ke smlouvě – služby Microsoft Microsoft
Store/X-Box Store
Přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – Apple iTunes

020475-113-00

Engagement Form (Czech Republic) – Android Services

Přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – služby Android

020475-115-00

Engagement Form (Czech Republic) – MOBIYO

Přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – služby MOBIYO

020475-116-00

Cross Charging Services Agreement

Smlouva o přefakturaci služeb

020909-000-00

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

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

020909-101-00

Project Service Agreement (operation of International
Transmission Network)
Amendment No. 1 to the project service agreement for
personal touchpoints and stores
Mutual Long Form Non-Disclosure Agreement

Smlouva o poskytování služeb k projektu řízení mezinárodní
přenosové sítě
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb k projektu
kontakt se zákazníkem a skladování
Smlouva o zachování důvěrnosti informací
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016903-000-00
019713-000-00
019713-101-00
020475-000-00
020475-101-00

020475-110-00

020475-114-00

020996-000-00
021147-000-00
023392-101-00
024251-000-00
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Předmět smlouvy – originální znění

Předmět smlouvy – překlad

Číslo smlouvy TMCZ

Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom (UK)
Limited
Deutsche Telekom Europe
B.V.
Deutsche Telekom Europe
B.V., Netherlands
Deutsche Telekom Europe
Holding B.V
Deutsche Telekom Europe
Holding GmbH
Deutsche Telekom Europe
Holding GmbH
Deutsche Telekom Pan-Net
Czech Republic s.r.o.
Deutsche Telekom Pan-Net
Czech Republic s.r.o.
Deutsche Telekom Pan-Net
Czech Republic s.r.o.
Deutsche Telekom Pan-Net
Czech Republic
Deutsche Telekom
Pan-Net s.r.o
Deutsche Telekom
Pan-Net s.r.o.
Deutsche Telekom
Pan-Net s.r.o.
Deutsche Telekom
Services Europe
Czech Republic s.r.o.
Deutsche Telekom
Services Europe
Czech Republic s.r.o.
Deutsche Telekom
Services Europe
Czech Republic s.r.o.
Deutsche Telekom
Services Europe
Czech Republic s.r.o.
Deutsche Telekom Services
Europe Romania S.R.L.
Deutsche Telekom Services
Europe Romania S.R.L.
Deutsche Telekom Services
Europe Romania S.R.L.
Deutsche Telekom Services
Europe Romania S.R.L.
Deutsche Telekom Services
Europe Slovakia s.r.o
Deutsche Telekom Services
Europe Slovakia s.r.o
Deutsche Telekom Services
Europe Slovakia s.r.o
Deutsche Telekom Services
Europe Slovakia s.r.o
Deutsche Telekom Services
Europe Slovakia s.r.o.
Deutsche Telekom Services
Europe Slovakia s.r.o.

International Roaming Agreement

Smlouva o mezinárodním roamingu

024352-000-00

Project Service Agreement for the Provision of DTUK
Services
Pan-Net Master Frame Agreement TMCZ

Smlouva o poskytování služeb k projektu DTUK služby

024682-000-00

Rámcová smlouva Pan-Net TMCZ

026623-000-00

Amendment No. 1 – Clarification to Loan Agreement

Dodatek č.1 – vyjasnění smlouvy o půjčce

015106-101-00

Pan-Net mVAS Framework Agreement

Rámcová smlouva Pan-Net mVAS

025941-000-00

Pan-Net MiFID Recorder Customer Facing Service
Arrangement
Service agreement PAN IP

Dílčí smlouva pro poskytování služby Pan- Net Mifid Recorder

026623-201-00

Servisní smlouva PAN IP

027461-000-00

Pan-Net Service Agreement

Smlouva o poskytování služeb Pan-Net

026481-000-00

Annex 2 to Pan-Net – Service Arrangement Concerning
the Provision of Financial Services
Smlouva o podnájmu / Sublease Agreement – kancelář
č. 3307
Colocation & Smart Hands Services Agreement –
hosting HW and services for MiFID
Service Agreement – DRSSC Services for Pan-Net

Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb Pan-Net –
dohoda o poskytování finančních služeb
Smlouva o podnájmu – kancelář č. 3307

026481-201-00

Smlouva o poskytování služeb – hosting HW a služeb
pro MiFID
Smlouva o poskytování služeb – DRSSC proPan-Net

027673-000-00

Confirmation of Request for Transfer of Legacy Internet
Resources – DTPanNET SK
Framework Cooperation and Service Agreement – iOSS
Trouble Ticketing Management
Frame Service Agreement

Potvrzení žádosti o převod pův. internet. zdrojů –
DTPanNET SK
Rámcová dohoda o spolupráci a službách – iOSS Trouble
Ticketing Management
Rámcová smlouva o poskytování služeb

026491-000-00

Frame Service Agreement with TMCZ Annex 1 Service
Arrangement for corporate governance services

Dílčí smlouva č. 1 k rámcové smlouvě o poskytování služeb
v oblasti corporate governance

027477-000-00

026754-000-00

Dílčí smlouva č. 2 k rámcové smlouvě po poskytování služeb
Frame Service Agreement with TMCZ Annex 2 Service
Arrangement – Recruitment Services, Consultancy in the v oblasti Náborové služby, Konzultantské služby v oblasti HR
area of HR.
Agreement on commissioned processing of personal
Smlouva o zpracování osobních údajů
data

027213-000-00
026784-000-00

026784-201-00

026784-202-00

026996-000-00

Frame Agreement for Commisioned Data Processing –
project ARAMIS
Individual Agreement on the commissioned processing
of personal data (Aramis)
Framework Agreement DTBS Shared Services Centrum
for HR processes in Bucharest
Amendment No. 1 – Termination of contract

Rámcová smlouva o zprostředkovaném zpracování dat –
projekt ARAMIS
Individuální smlouva o zprostředkovaném zpracování
osobních údajů (Aramis)
Rámcová smlouva DTBS Shared Services Centrum pro HR
procesy v Bukurešti
Dodatek č. 1 – Ukončení smlouvy

024890-000-00

025175-101-00

Amendment No. 2 – change of price

Dodatek č. 2 – změna ceny

024259-102-00

Amendment No. 4 to the Business Management
Contract on Provision of Services
Amendment No. 5 to the Business Management
Contract on Provision of Services
Agreement for Commissioned Data Processing – SAP
access
Agreement on Intercompany Provision of Products and
Services within the Framework agreement
Sideletter to the Agreement on Intercompany Provision of
Products and Services

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb

024259-104-00

Dodatek č. 5 k ke Smlouvě o poskytování služeb.

024259-105-00

Smlouva o zpracování údajů – přístup do SAPu

024430-000-00

024891-000-00
025175-000-00

Dohoda o poskytnutí produktů a služeb mezi společnostmi
027665-000-00
v rámci rámcové dohody
Vedlejší ujednání ke smlouvě o poskytování produktů a služeb 027665-201-00
mezi společnostmi
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Číslo smlouvy TMCZ

Deutsche Telekom Services
Europe Slovakia s.r.o.
Deutsche Telekom Services
Europe Slovakia s.r.o
GTS Central European
Holding B.V.
GTS Central European
Holding B.V.
GTS Central European
Holding B.V.
GTS Central European
Holding B.V.
GTS Central European
Holding B.V.
GTS Poland Sp. z o.o.
GTS Poland Sp. z o.o.
GTS Poland Sp. z o.o.
GTS Poland Sp. z o.o.
GTS Poland Sp. z o.o.
GTS Poland Sp. z o.o.
GTS Poland Sp. z o.o.
GTS Poland Sp. z o.o.
GTS Poland Sp. z o.o.

Agreement for Commisioned Data Processing
(concluded as an attachment of 027665-000)
Commissioned Data Processing, as of 8. 3. 2013

Dohoda o zpracování dat (uzavřeno jako příloha
sml. 027665-000)
Smlouva o zpracování údajů, k 8. 3. 2013

027665-202-00
2013/0166

Individual contract – interconnection services

Individuální smlouva – propojovací služby

0000016/2006-SMws

Agreement in Relation to Repayment of Intra-Group Loan Smlouva o vyrovnání dluhů v rámci skupiny

0000019/2012-SMfd

Agreement in Relation to Repayment of Intra-Group Loan Smlouva o vyrovnání dluhů v rámci skupiny

0000020/2012-SMfd

Agreement in Relation to Repayment of Intra-Group Loan Smlouva o vyrovnání dluhů v rámci skupiny

0000022/2012-SMfd

Agreement in Relation to Repayment of Intra-Group Loan Smlouva o vyrovnání dluhů v rámci skupiny

0000027/2012-SMfd

Smlouva o subdodávkách
Smlouva o postoupení práv a povinností
Smlouva o postoupení práv a povinností
Ceník sdílených nákladů a bezplatných telefonních služeb
Smlouva o poskytování služeb
Smlouva o postoupení práv a povinností
Ceník sdílených nákladů a bezplatných služeb
Smlouva o poskytování vzájemných telekomunikačních služeb
Smlouva o postoupení práv a povinností

0000018/2008-SmCSC
0000029/2011-SMws
0000030/2011-SMws
0000036/2011-SMws
0000044/2011-SMws
0000056/2014-SMna
0000060/2011-SMws
0000064/2007-SMws
0000098/2012-SMna

GTS Telecom S.R.L.
GTS Telecom SRL
GTS Telecom SRL

Addendum No. 1 – Anti-DDoS Protection Service
AGREEMENT between GTS Czech and GTS Telecom
International Telecommunication Service

GTS Telecom SRL
GTS Telecom SRL
GTS Telecom SRL
GTS Telecom SRL

Contract of subdelivery
Agreement on the Assignment of Rights and Obligations
Agreement on the Assignment of Rights and Obligations
Annex 1 to the Agreement for the provision and operation
of international freephone service and international
shared cost services
Service Agreement
Voice Reseller Master Agreement Romania
Agreement on the Assignment of Rights and Obligations
Non-Disclosure Statement
Service Agreement No. ICT-03/2015
Cooperation Agreement – Exchange of information

Smlouva o postoupení práv a povinností
Smlouva o postoupení práv a povinností
Rámcová smlouva o spolupráci a poskytování služeb (RCTIO)
Smlouva o poskytování služeb – přeúčtování IT služeb mezi
společnostmi ve skupině
Rámcová smlouva o poskytování služeb mezi společnostmi
ve skupině
Dodatek č. 1 – Anti-DDoS služba
Smlouva mezi GTS Czech a GTS Telecom
Smouva o poskytování mezinárodních telekomunikačních
služeb
Smlouva o subdodávkách
Smlouva o postoupení práv a povinnosti
Smlouva o postoupení práv a povinnosti
Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytování a provozu
mezinárodních bezplatných telefonních služeb
a mezinárodních sdílených cenových služeb
Smlouva o poskytování služeb
Rámcová smlouva o přeprodeji hlasových služeb – Rumunsko
Smlouva o postoupení práv a povinnosti
Smlouva o mlčenlivosti
Smlouva o poskytování služeb č. ICT-03/2015
Smlouva o spolupráci v oblasti výměny informací

0000207/2011-SMna
0000208/2011-SMna
025471-000-00
025471-201-00

GTS Telecom S.R.L.

Contract of subdelivery
Agreement on the Assignment of Rights and Obligations
Agreement on the Assignment of Rights and Obligations
Shared Cost and Free Phone Pricelist
Service Agreement
Agreement on the assignment of rights and obligations
Shared Cost and Free Pricelist
Reciprocal Telecommunications Services Agreement
AGREEMENT ON THE ASSIGNMENT OF RIGHTS AND
OBLIGATIONS
Agreement on the assignment of rights and obligations
Agreement on the assignment of rights and obligations
RCTIO Framework Cooperation and Service Agreement
Service Arrangement – Intercompany IT services
recharging
Intercompany Master Service Agreement

GTS Poland Sp. z o.o.
GTS Poland Sp. z o.o.
GTS Telecom S.R.L.
GTS Telecom S.R.L.

GTS Telecom SRL
GTS Telecom SRL
GTS Telecom SRL
Hrvatski Telekom d.d.
Hrvatski Telekom d.d.
Hrvatski Telekom d.d.,
Deutsche Telekom Pan-Net
s.r.o., Telekom Albania
Sh.A., T-Mobile Polska,
T-Mobile Netherlands,
Deutsche Telekom AG,
Cosmote Mobile
Telecommunications,
Crnogorski Telekom A.D.,
Hellenic Telecommunication,
Magyar Telecom, Slovak
Telekom a.s., Makedonski
Telekom, Telekom Romania
Communications, Telekom
Romania Mobile, T-Mobile
Austria
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026040-000-00
026040-101-00
0000001/2013-SMfd
0000008/2010-SMws
0000020/2008-SmCSC
0000032/2011-SMws
0000033/2011-SMws
0000035/2011-SMws

0000043/2011-SMws
0000055/2011-SMws
0000209/2011-SMna
024770-000-00
025538-000-00
026289-000-00
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Předmět smlouvy – překlad

Číslo smlouvy TMCZ

HT – Hrvatski Telekom d.d.

Agreement on interconnection of telecommunication
networks
Confidentiality Agreement
AGREEMENT ON THE ASSIGNMENT OF RIGHTS AND
OBLIGATIONS
Agreement for the TWAMP Measurement System

Smlouva o vzájemném propojení telekomunikačních sítí

0000031/2008-SMws

Smlouva o zachování důvěrnosti informací
Smlouva o postoupení práv a povinnosti

0000288/2007-SMws
0000163/2011-SMna

Dohoda o systému měření TWAMP

028014-000-00

Rámcová smlouva o poskytování služeb mezi společnostmi
ve skupině
Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb

026196-000-00
0000146/2007-SMws

International GSM Roaming Agreement – Hungary

Smlouva o mezinárodním GSM roamingu

011437-000-00

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

Supplementary Discount Agreement for Bilateral
discount on the Inter Operator Tariff (IOT)

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

011437-201-00

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

Roaming Agreement for Public Wireless Lan Services
(Hungary)

Smlouva o roamingu pro veřejné bezdrátové LAN služby
(Maďarsko)

018026-000-00

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

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

018026-101-00

HT – Hrvatski Telekom d.d.
Iskon Internet d.d.
Magyar Telekom
Telecommunications Public
Limited Company, Slovak
Telekom, a.s.
Magyar Telekom Plc, GTS
Hungary Ltd.
Magyar Telekom
Telecommunications Public
Limited Company
Magyar Telekom
Telecommunications Public
Limited Company
Magyar Telekom
Telecommunications Public
Limited Company
Magyar Telekom
Telecommunications Public
Limited Company
Magyar Telekom
Telecommunications Public
Limited Company
Magyar Telekom
Telecommunications Public
Limited Company
Magyar Telekom
Telecommunications Public
Limited Company
Magyar Telekom
Telecommunications Public
Limited Company
Magyar Telekom
Telecommunications Public
Limited Company
Magyar Telekom
Telecommunications Public
Limited Company
Magyar Telekom
Telecommunications Public
Limited Company
Makedonski Telekom AD
Skopje
Makedonski Telekom AD
– Skopje
Makedonski Telekom AD
– Skopje
Makedonski Telekom AD
– Skopje
OTE INTERNATIONAL
SOLUTIONS S.A.
PosAm, spol. s r.o.
PosAm, spol. s r.o.
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom, a.s.

Intercompany Master Service Agreement
Telecommunications Services Agreement – Matáv
Hungarian Telecommunications Company Ltd.

Order to International Telecommunication Service Master Objednávka k Rámcové smlouvě o mezinárodních
Agreement (Scania)
telekomunikačních službách (zákazník Scania)

660077-201-00

Order (Hopi Hungária, Direct Parcel, CETELEM,
Accenture)

Objednávka Hopi Hungária, Direct Parcel, CETELEM,
Accenture

660077-202-00

Order (DHL) to International Telecommunication Service
Master Agreement

Objednávka (DHL) k Rámcové smlouvě na mezinárodní služby 660077-203-00
elektronických komunikací

Order – transfer of circuits from GTS HU to Magyar
Telecom – SAMSUNG

Objednávka – převod okruhů z GTS HU na Magyar Telecom
– SAMSUNG

660077-204-00

Project Service Agreement – DRSSC SSL Certification
Service
Project Service Agreement – SSL Certificate Service

Smlouva o poskytování služeb k projektu certifikace DRSSC
SSL
Smlouva o poskytování služeb k projektu certifikace SSL

024383-000-00

Agreement on Processing of Personal Data

Smlouva o zpracování osobních údajů

027915-000-00

International Roaming Agreement

Smlouva o mezinárodním roamingu

000362-000-00

Mutual Non-Disclosure Agreemnet – OTE

Vzájemná dohoda o mlčenlivosti – OTE

0000129/2007-SMws

Smlouva o zachování důvěrnosti informací (NDA)
Rámcová smlouva B2B ICT
Agreement on Termination – Slovak Telekom
Addendum no 1 _IP addresses – Agreement on
Termination – Slovak Telekom
Smlouva o spolupraci při poskytování telekomunikačních
služeb
Interconnection Agreement between T-Mobile Slovakia
and GTS NOVERA a.s.

Smlouva o zachování důvěrnosti informací (NDA)
Rámcová smlouva B2B ICT
Dohoda o ukončení – Slovak Telekom
Dodatek č. 1 k Dohodě o ukončení týkající se IP adres –
Slovak Telekom
Smlouva o spolupraci při poskytování telekomunikačních
služeb
Smlouva o poskytování propojovacích služeb mezi T-Mobile
Slovakia a GTS NOVERA a.s.

026689-000-00
027500-000-00
0000031/2010-SMws
0000031/2010-SMws

024384-000-00

0000035/2007-SMws
0000046/2007-SMws
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Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom, a.s.

Smlouva o lokálním peeringu
Smlouva o peeringu
International Telecommunication Services Agreement
International GSM Roaming Agreement – Slovensko
Supplementary IOT Agreement
Licenční smlouva
Interconnection Agreement
Roaming Agreement for Public Wireless Lan Services
Addendum Letter to Acquistion Due Diligence Contract
– Project Poletucha
Slovak Telekom, a.s.
NDA – project Vltava – potential outsourcing of planning,
built and maintenance
Slovak Telekom, a.s.
Kupní smlouva – nábytek pro vybavení prodejen
Slovak Telekom, a.s.
Kupní smlouva – nákup nábytku pro refreshe
Partnerských prodejen T-Mobile
Slovak Telekom, a.s.
Kupní smlouva – nákup nábytku pro partnerské prodejny
TMCZ
Slovak Telekom, a.s.
Kupní smlouva na použitý nábytek z SK pro PP
Slovak Telekom, a.s.
Memorandum of Understanding
Slovak Telekom, a.s.
International Roaming Agreement
Slovak Telekom, a.s.
Framework hiring out of labour agreement
Slovak Telekom, a.s.
Dohoda o ochraně důvěrných informací – NDA
Slovak Telekom, a.s.
Smlouva o zpracování osobních údajů
Slovak Telekom, a.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpracování osobních údajů
Slovak Telekom, a.s.
Framework hiring out of labour agreement
Slovak Telekom, a.s.
Kupní smlouva – prodej vozidla do ST 2AR 8700
Slovak Telekom, a.s.
Kupní smlouva – odprodej vozidla do ST 3AM 0522
Slovak Telekom, a.s.
Agreement on Provision of the Discount
Slovak Telekom, a.s.
Framework Cooperation and Service Agreement
Slovak Telekom, a.s.
Service Arrangement – Service Monitoring Center (SMC)
Services
Slovak Telekom, a.s.
Service Arrangement – Service Monitoring Center (SMC)
Services – TMCZ reciever
Slovak Telekom, a.s
Service Arrangement – Sales Transactions Reporting
Services
Slovak Telekom, a.s.
Smlouva o zachování důvěrnosti informací (NDA)
Slovak Telekom, a.s.
Dohoda o zachování důvěrnosti informací – NDA
Slovak Telekom, a.s.
Nájemní smlouva – zmluva o nájme/podnájme
motorových vozidiel
Slovak Telekom, a.s.
Nájemní smlouva – zmluva o prenájme technického
vybavenia a príslušenstva
Slovak Telekom, a.s.
Contract on Succession into the Contractual Rights
and Duties
Slovak Telekom, a.s.
Licence – Smlouva o sublicencování
Slovak Telekom, a.s.
Framework Agreement – Common HR Platform
Slovak Telekom, a.s.
Partial Agreement No. 1 – Common HR Platform
Slovak Telekom, a.s., Česká Smlouva o zpracování dat
spořitelna a.s.
Slovak Telekom, a.s.,
Smlouva o zpracování dat
UNIQA pojišťovna, a.s.
TELEKOM ROMANIA
International Telecommunication Services Agreement
(ROMTELECOM SA)
– ROMTELECOM S.A.
Addendum to International Roaming Agreement
TELEKOM ROMANIA
(Romania)
MOBILE
COMMUNICATIONS S.A.
T-Mobile (UK) Limited
Project Term Sheet
T-Mobile Austria GmbH
International GSM Roaming Agreement – Austria
T-Mobile Austria GmbH
Supplementary Discount Agreement for Bilateral disc. on
the Inter Operator Tariff (IOT)
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Předmět smlouvy – překlad

Číslo smlouvy TMCZ

Smlouva o lokálním peeringu
Smlouva o peeringu
Smlouva o poskytování mezinárodních komunikačních služeb
Smlouva o mezinárodním GSM roamingu pro Slovensko
Doplňková IOT smlouva
Licenční smlouva
Smlouva o poskytování propojovacích služeb
Smlouva o roamingu pro veřejné bezdrátové LAN služby
Dodatek k předběžné smlouvě pro provedení due diligence
na projekt Poletucha
Smlouva o zachování důvěrnosti informací pro projekt Vltava
– potenciální outsourcing plánování, výstavby a údržby
Kupní smlouva – nábytek pro vybavení prodejen
Kupní smlouva – nákup nábytku pro refreshe Partnerských
prodejen T-Mobile
Kupní smlouva – nákup nábytku pro partnerské prodejny
TMCZ
Kupní smlouva na použitý nábytek z SK pro PP
Memorandum o porozumění
Smlouva o mezinárodním roamingu
Rámcová smlouva o najímání pracovníků
Dohoda o ochraně důvěrných informací – NDA
Smlouva o zpracování osobních údajů
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpracování osobních údajů
Rámcová smlouva o najímání pracovníků
Kupní smlouva – prodej vozidla do ST 2AR 8700
Kupní smlouva – odprodej vozidla do ST 3AM 0522
Smlouva o poskytnutí slevy
Rámcová služba o poskytování služeb
Dílčí smlouva o poskytování služeb – Centrum služeb
monitoringu (SMC)
Dílčí smlouva o poskytování služeb – Centrum služeb
monitoringu (SMC) –TMCZ odběratel
Dílčí smlouva o poskytování služeb – služby přehledu
transakcí prodeje
Smlouva o zachování důvěrnosti informací (NDA)
Dohoda o zachování důvěrnosti informací – NDA
Nájemní smlouva – smlouva o nájmu/podnájmu motorových
vozidel
Nájemní smlouva – smlouva o pronájmu technického vybavení
a příslušenství
Smlouva o nástupnictví do smluvních práv a povinností

0000049/2006-SMin
0000079/2006-SMin
0000170/2006-SMnp
000178-000-00
000178-201-00
010428-000-00
016452-000-00
017447-000-00
022795-101-00

027233-201-51

Licence – Smlouva o sublicencování
Rámcová dohoda – Společná platforma pro lidské zdroje
Dílčí dohoda č. 1 – Společná platforma pro lidské zdroje
Smlouva o zpracování dat

027397-000-00
027572-000-00
027572-201-00
027947-000-00

Smlouva o zpracování dat

027506-000-00

Smlouva o mezinárodních telekomunikačních službách –
ROMTELECOM S.A.
Dodatek ke smlouvě o mezinárodním roamingu (Rumunsko)

0000254/2007-SMws

Dílčí smlouva o poskytování služeb
Smlouva o mezinárodním GSM Roamingu – Rakousko
Doplňková smlouva o slevě za tarify mezi operátory (IOT)

019833-000-00
011417-000-00
011417-201-00

023268-000-00
023489-000-00
023718-000-00
023814-000-00
024574-000-00
024591-000-00
026001-000-00
026183-000-00
026197-000-00
026198-000-00
026198-101-00
026475-000-00
026494-000-00
026495-000-00
026778-000-00
027009-000-00
027009-201-00
027009-202-00
027009-203-00
027014-000-00
027068-000-00
027204-000-00
027210-000-00

014876-101-00
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Předmět smlouvy – originální znění

Předmět smlouvy – překlad

Číslo smlouvy TMCZ

T-Mobile Austria GmbH

Supplementary IOT Ag. for Bilateral Ag. on the Inter
Operator Tariff
Interconnection Agreement
Announcement of price decrease for termination into the
network of tele.ring
Roaming Agreement for Public Wireless Lan Services
(WLAN)
Service Level Agreement (SLA) – Alcatel SDH Equipment
(ITN)
Project Service Agreement (for operation of International
Transmission Network)
Service provider agreement – M2M platform
Project specific offer – Bellpro – M2M service platform
Project Specific Offer Document – Project Agreement –
Jablotron Security Service
Service Level Agreement (SLA) – M2M Cross Border
Planning Arrangement for Coordination of LTE cells in
the border area of CR – Cross-Border

Doplňková IOT smlouva k oboustranné smlouvě o tarifech
mezi operátory
Smlouva o propojení
Oznámení o snížení ceny za ukončení

011417-202-00
013609-000-00
013609-501-00

Smlouva o roamingu pro veřejné bezdrátové LAN služby

016604-000-00

Dohoda o úrovni poskytovaných služeb Alcatel SDH zařízení
(ITN)
Smlouva o poskytování služeb k projektu provoz mezinárodní
přenosové sítě
Smlouva o poskytovateli služby – M2M platforma
Projektová nabídka – Bellpro – M2M servisní platforma
Specifikace nabídky projektu – projektová dohoda –
bezpečnostní služba Jablotron
Dohoda o kvalitě služeb – M2M Cross Border
Smlouva o plánování a koordinaci LTE buněk v pohraniční
zóně České republiky

017111-000-00

T-Mobile Austria GmbH
T-Mobile Austria GmbH
T-Mobile Austria GmbH
T-Mobile Austria GmbH
T-Mobile Austria GMBH
T-Mobile Austria GmbH
T-Mobile Austria GmbH
T-Mobile Austria GmbH
T-Mobile Austria GmbH
T-Mobile Austria GmbH,
O2 Czech Republic a.s.,
Vodafone Czech Republic
a.s., A1Telekom Austria AG
T-Mobile Netherlands B.V.
T-Mobile Netherlands B.V.

T-Mobile Netherlands B.V.

T-Mobile Netherlands B.V.
T-Mobile Netherlands B.V.
T-Mobile Netherlands B.V.
T-Mobile Netherlands B.V.
T-Mobile Polska S.A.
T-Mobile Polska S.A.
T-Mobile Polska S.A.
T-Mobile Polska S.A.

T-Mobile Polska S.A.
T-Mobile Polska S.A.
T-Mobile Polska S.A.
T-Mobile Polska S.A.
T-Mobile Polska S.A.
T-Mobile Polska S.A.

T-Mobile Polska S.A.
T-Mobile Polska S.A.
T-Mobile Polska S.A.
T-Mobile Polska S.A.
T-Mobile Polska S.A.

International GSM Roaming Agreement
Supplementary discount agreement on Bilateral
discounts on the Inter Operator tariff (IOT) for
GPRS-services in International Roaming
Supplementary IOT agreement for Bilateral agreement
on the Inter Operator Tariff (IOT) for GPRS Always On
Services (here Blackberry) in International Roaming
Variation Agreement of GPRS Initial Frame Indents
Roaming Agreement for Public Wireless LAN Services
Project Service Agreement for operation of International
Transmission Network
International Roaming Agreement
Framework Service and Consultancy Agreement
International GSM Roaming Agreement
Addendum No. 1 to International GSM Roaming
Agreement
Supplementary IOT Discount Agreement for Bilateral
Agreement on the Inter Operator Tariff (IOT) for GPRS
Always on Services (here Blackberry) in International
Roaming
Roaming Agreement for Public Wireless Lan Services
ONE IMS Mavenir Centralized TestBed and services
– Supply LOI
Framework Cooperation and Service Agreement
Concerning the Provision of IMS SSC
Service Arrangement -in Connection with an
International IMS Service Centre-Voic
Service Arrangement – professional services
for integration of SBC Huawei
Service Arrangement – Concerning the Provision
of Services in Connection with an International
IMS Service Centre (hereinafter IMS SSC)
RCTIO Framework Cooperation and Service Agreement
Appendix No. 1 – Service Arrangement – TMCZ provider
– IT services recharging
Service Agreement -TMPL Provider-Intercompany
IT services recharging
Framework Purchase Contract – regional agreement on
resale of HW between contries in the region
Accession Deed to the International Telecommunication
Services Master Agreement (No. exGTS 0000016/2)

021148-000-00
025577-000-00
025577-201-00
025577-202-00
026948-000-00
025612-000-00

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

000537-000-00
000537-201-00

Doplňková smlouva k oboustranné smlouvě o tarifech mezi
operátory (IOT) pro GPRS Blackberry služby v mezinárodním
roamingu
Dohoda o změně smlouvy k GPRS Initial Frame Indents
Smlouva o roamingu pro veřejné bezdrátové LAN služby
Smlouva o poskytování služeb k projektu řízení mezinárodní
přenosové sítě
Smlouva o mezinárodním roamingu
Rámcová smlouva o službách a poradenství
Smlouva o mezinárodním GSM roamingu
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o mezinárodním GSM roamingu

000537-202-00

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

011455-201-00

011292-201-00
016486-000-00
021146-000-00
025209-000-00
000909-000-00
011455-000-00
011455-101-00

Smlouva o roamingu pro veřejné bezdrátové LAN služby
017796-000-00
Předběžná smlouva o dodání (Supply Letter of Intent) ONR
024188-000-00
IMS Mavenir Centralized TestBed a služeb
Rámcová smlouva o spolupráci a poskytování služeb IMS SSC 025011-000-00
Smlouva o poskytování služeb v souvislosti s mezinárodním
centrem IMS Service Centre-Voic
Dílčí smlouva o poskytování služeb – odborné služby
pro intergraci SBC Huawei
Smlouva o poskytování služeb – týkající se poskytování služeb
v souvislosti s mezinárodním servisním střediskem IMS (dále
jen „IMS SSC“)
Rámcová smlouva o spolupráci a poskytování služeb (RCTIO)
Příloha č. 1 – Smlouva o poskytování služeb –
TMCZ poskytovatel – přeúčtování IT služeb
Smlouva o poskytování služeb -TMPL poskytovatel –
přeúčtování IT služeb v rámci skupiny
Rámcová kupní smlouva – regionální smlouva o přeprodeji
HW mezi zeměmi regionu
Smlouva o přistoupení k Rámcové smlouvě o mezinárodních
telekomunikačních službách (č. exGTS 0000016/2)

025011-201-00
025011-202-00
025011-203-00

025182-000-00
025182-201-00
025182-202-00
025678-000-00
025716-000-00

souhrnná výroční zpráva

43

T-Mobile Czech Republic a.s.

Zpráva o vztazích

Protistrana

Předmět smlouvy – originální znění

Předmět smlouvy – překlad

Číslo smlouvy TMCZ

T-Mobile Polska S.A.

Intercompany Master Service Agreement

025785-000-00

T-Mobile Polska S.A.

Agreement on the provision of rental vehicles – rent of
vehicle
Telecommunications Services Agreement No. TA18119
Annex No. 1 – changes to the service order Virtual
Hosting Environment
Annex No. 2 – public cloud, expanding power resources
Frame contract for Security services delivery from
DRSSC to TMPL
Service Arrangement for security services delivery from
DRSSC to TMPL 2017
Frame contract for Security services delivery from TMPL
to DRSSC
Service Arrangement for security services delivery from
TMPL to DRSSC 2017
Agreement on Commissioned Data Processing – annex
to Service Arrangement Trinity
Amendment No. 2 to 0000006/2011-Smno
Amendment No. 3 to 0000006/2011-Smno -NG IN
platform
Multilateral International GSM Roaming Agreement
Addendum to Multilateral International GSM/PCS
Roaming Agreement
International Roaming Agreement
Roaming Agreement for Public Wirelless LAN Services
One Stop Shopping Agreement

Rámcová servisní smlouva o poskytování služeb
v rámci skupiny
Smlouva o poskytování pronájmu vozidel – pronájem vozidla

T-Mobile Polska S.A.
T-Mobile Polska S.A.
T-Mobile Polska S.A.
T-Mobile Polska S.A.
T-Mobile Polska S.A.
T-Mobile Polska S.A.
T-Mobile Polska S.A.
T-Mobile Polska S.A.
T-Mobile Polska S.A.
T-Mobile Polska S.A.
T-Mobile USA, Inc.
T-Mobile USA, Inc.
T-Mobile USA, Inc.
T-Mobile USA, Inc.
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
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Poskytnutí licencí produktů Microsoft

Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb č. TA18119
Příloha č. 1 – změny v servisní objednávce Virtuální
hostitelské prostředí
Příloha č. 2 – veřejný cloud, rozšiřování výkonových zdrojů
Rámcová smlouva o poskytování služeb zabezpečení ze strany
DRSSC pro TMPL
Uspořádání služeb pro poskytování bezpečnostních služeb
z DRSSC do TMPL 2017
Rámcová smlouva o poskytování služeb zabezpečení ze strany
TMPL pro DRSSC
Uspořádání služeb pro poskytování bezpečnostních služeb
z TMPL do DRSSC 2017
Smlouva o zpracování osobních údajů – příloha Dílčí smlouvy
o poskytování služeb Trinity
Dodatek č. 2 k 0000006/2011-Smno
Dodatek č. 3 k 0000006/2011-Smno -NG IN platformě
Vícestranná smlouva o mezinárodním GSM roamingu
Dodatek k vícestranné smlouvě o mezinárodním GSM/PCS
roamingu
Smlouva o mezinárodním roamingu
Smlouva o roamingu pro veřejné bezdrátové LAN služby
Smlouva One Stop Shopping
Smlouva o použití licence podle Smlouvy (MS EA) mezi
Microsoft a Deutsche Telekom AG
Smlouva o zachování důvěrnosti informací

025880-000-00
026242-000-00
026242-101-00
026242-102-00
026487-000-00
026487-202-00
026488-000-00
026488-202-00
027341-000-00
660064-102-00
660064-103-00
000323-000-00
000323-101-00
016180-000-00
017191-000-00
0000039/2007-SMws
010423-000-00

Non-Disclosure Agreement on the Project
„Due diligence for outsourcing TMCZ IT operations“
Supplement No. 3 to the Project Service Agreement
No. 022281-000-00 NG CRM
Supplement No. 4 to the Project Service Agreement
No. 022281-000-00 NG CRM
Personal Data Processing Contract

Dodatek č. 3 k projektové smlouvě o poskytování služeb
č. 022281-000-00 NG CRM
Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb k projektu
č. 022281-000-00 NG CRM
Smlouva o zpracování osobních údajů

022692-000-00

Confidentiality Agreement

Dohoda o mlčenlivosti

023158-000-00

Enrolment to the Frame Agreement for the supply of CCC
SAP Services including SAP Licence Management
Services
Declaration of User Accession to the Agreement on
Telepresence@DTAG/SEE Services
Agreement for Commissioned Data Processing –
Telekom Social Network Data Process
Amendment No. 1 to Agreement For Commissioned
Data Processing in Telekom Social Network
Letter of Intent 2013 – EU Prio products implementation

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

023213-000-00

Prohlášení o přístupu uživatele ke Smlouvě na Telepresence@
DTAG/SEE služby
Smlouva o zpracování údajů – Telekom Social Network Data
Process
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpracování údajů – Telekom Social
Network
Předsmluvní ujednání (Letter of Intent) 2013 – EU Prio
products implementace
Smlouva o dodání softwaru – dílčí smlouva pro dokončení NG
CRM R1 Siebel
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodání softwaru

023403-000-00

Software Delivery Agreement – subcontract for
finalisation of NG CRM R1 Siebel
Supplement No. 1 to the Software Delivery Agreement
Project Service Agreement (PSA) – Provision of Services
in connection with Shared Platforms and Services
Term Sheet 2014 – International Billing & Mediation
Device (iBMD)
Term Sheet 2014 – Risk Management Center (RMC)

souhrnná výroční zpráva

012307-000-00
022281-103-00
022281-104-00

023492-000-00
023492-101-00
023803-000-00
023954-000-00
023954-101-00

Smlouva o poskytování služeb k projektu služby související se
sdílenou platformou a službami
Harmonogram 2014 – iBMD

024100-000-00
024100-201-00

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
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GMbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems International
GmbH
T-Systems Magyarország ZRt

Term Sheet 2014 – Content Administration Portal (CAP)

Harmonogram 2014 – CAP

024100-204-00

Term Sheet 2014 – Harmonized Payment Converter (HPC) Harmonogram 2014 – HPC

024100-205-00

Declaration of Compliance for the Processing of Data in
SharePoint for V ET
Adherence Agreement
(to the agreement 990072-000-00)
Agreement for Commissioned Data Processing

Prohlášení o shodě pro zpracování dat na sdíleném místě pro
V ET
Dohoda o dodržování Smlouvy č. 990072-000-00

024361-000-00
024737-000-00

Smlouva o zpracování údajů

024757-000-00

Sublicensing and Crosscharging Agreement – Aspera
license
Adherence Agreement to the Contract 71009540 –
Citrix contract 2015
Frame Agreement for Commisioned Data Processing

Podlicenční smlouva a smlouva o přefakturaci – licence
Aspera
Dohoda o dodržování Smlouvy 71009540 – smlouva
Citrix 2015
Rámcová smlouva o zpracování údajů

025060-000-00

T-Systems Magyarország ZRt
T-Systems Magyarország ZRt
T-Systems Magyarország ZRt.
T-Systems Magyarország ZRt.
T-Systems Magyarország ZRt.
T-Systems Magyarország ZRt.
T-Systems Magyarország ZRt.
T-Systems Magyarország ZRt.

025139-000-00
025166-000-00

Amendment No. 1 to Frame Agreement for Commisioned Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o zpracování údajů
Data Processing
Agreement about International Internal Services
Smlouva o poskytování mezinárodních interních službách

025166-101-00
025415-000-00

Service Agreement about International Internal Services
– Service Delivery Platform
Agreement Concerning the Transfer of Assets

Smlouva o poskytování mezinárodních interních služeb –
Service Delivery Platform
Smlouva o převodu majetku

025692-000-00
026718-000-00

Agreement about International Internal Services –
Umbrella
Agreement about International Internal Services –
Umbrella – AD/AM/AO Business I
Individual Agreement on Commissioned Data Processing

Smlouva o mezinárodních interních službách – zastřešující

026800-000-00

Smlouva o mezinárodních interních službách – zastřešující
AD/AM/AO Business I
Dílčí smlouva o zpracování osobních údajů

026801-000-00
026827-000-00

Service Agreement

Smlouva o poskytování služeb

027237-000-00

Service Agreement

Smlouva o poskytování služeb

027469-000-00

ICPS Individual Contract

ICPS individuální smlouva

880024-000-00

Framework Agreement regarding the provision of IT
Services
Prolongation Agreement Infrastructure Services

Rámcová smlouva o poskytování IT služeb

880052-000-00

Smlouva o prodloužení služeb infrastruktury

880052-102-00

Amendment No. 4 – Prolongation Agreement
„Infrastructure Services for T-Mobile CZ“
Prolongation Agreement – Infrastracture Services for
T-Mobile CZ
Service Agreement for Program Management services
for program Sonar
Product Delivery Agreement No. 2011/0087

Dodatek č. 4 – Dohoda o prolongaci
880052-104-00
„Infrastructure Services for T-Mobile CZ“
Smlouva o prodloužení – služby infrastruktury pro společnost 880052-105-00
T-Mobile CZ
Smlouva o poskytování služeb ohledně řízení programu Sonar 880052-201-00
Smlouva o dodávání produktů č. 2011/0087

880108-000-00

License Agreement No. USLSA_5162 (related to contract
028106-000-00)
Term Sheet – Seamless Communication Platform
Hungary (SCPH) – SCP-Webex
Non-Disclosure Agreement – NDA
Personal Data Processing Contract
International Telecommunication Service
Contract of subdelivery
Fourth Amendment to the Master Services Agreement
Service Agreement
Outsourcing Service Agreement
Smlouva IFS ISCS 04 2008

Licenční smlouva č. USLSA_5162 (souvisí se smlouvou
028106-000-00)
Harmonogram – SCPH – SCP-Webex

990095-000-00

Smlouva o zachování důvěrnosti informací – NDA
Smlouva o zpracování osobních údajů
Smlouva o poskytování mezinárodních služeb
Smlouva o subdodávkách
Dodatek č. 4 k rámcové smlouvě
Smlouva o poskytování služeb
Smlouva o outsourcingu
Smlouva IFS ISCS 04 2008

025975-000-00
026067-000-00
0000007/2010-SMws
0000019/2008-SmCSC
0000022/2011-SMws
0000045/2011-SMws
0000051/2011-SMws
0000059/2011-SMws

025801-000-00

souhrnná výroční zpráva
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T-Systems Magyarország ZRt. Service Agreement for GTS NET a.s and GTS
Magyarország Távkozlési Kft.
T-Systems Magyarország ZRt. Amendment Nr.1 to the Service Agreement for GTS NET
a.s and GTS Magyarország Távkozlési Kft.
T-Systems Magyarország ZRt. RCTIO Framework Cooperation and Service Agreement
T-Systems Magyarország Zrt. Settlement Arrangement – Mutual settlement of liabilities
T-Systems Magyarország ZRt. Service Arrangement – RCTIO Framework Cooperation
and Service Agreement
T-Systems Magyarország ZRt. Agreement – PwC service fee
T-Systems Magyarország ZRt., Cooperation Agreement
GTS Poland sp. z o.o., GTS
Telecom S.R.L.
T-Systems Polska Sp. z o.o. Cooperation agreement
Zoznam Mobile, s.r.o.
Smlouva o zajištění poskytování obsahu
Zoznam, s.r.o.
Smlouva o zachování důvěrnosti informací – NDA

Předmět smlouvy – překlad

Číslo smlouvy TMCZ

Smlouva o poskytování služeb pro GTS NET a.s a GTS
Magyarország Távkozlési Kft.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb pro GTS NET
a.s a GTS Magyarország Távkozlési Kft.
Rámcová smlouva o spolupráci a dodání služeb RCTIO
Smlouva o narovnání – vzájemné vypořádání závazků
Smlouva o poskytování služeb – Rámcová smlouva
o spolupráci a poskytování služeb RCTIO
Dohoda – odměna za služby PwC
Smlouva o spolupráci

0000063/2007-SMws

026656-000-00
025746-000-00

Smlouva o spolupráci
Smlouva o zajištění poskytování obsahu
Smlouva o zachování důvěrnosti informací – NDA

0000243/2011-Smna
021136-000-00
027266-000-00

0000063/2007-SMws
025427-000-00
025427-101-00
025427-201-00

5 Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu
ovládající osoby nebo jí ovládaných osob
Během Rozhodného období učinila Společnost na popud Ovládající osoby nebo jí ovládaných osob níže uvedené jednání, které se týkalo majetku
přesahujícího 10 % vlastního kapitálu Společnosti, tedy ve výši přesahující 3 130 mil. Kč, zjištěné podle poslední konsolidované účetní uzávěrky sestavené
k 31. prosinci 2019:
– Společnost vyplatila dividendu ve výši 5 596 mil. Kč;
– během účetního období Společnost nakoupila v rámci skupiny DTAG cizí měnu za tržních podmínek v celkové hodnotě 2 585 mil. Kč;
– Společnost k 31. prosinci 2019 poskytla půjčku DTAG v částce 5 919 mil. Kč.
K 31. říjnu 2019 Společnost koupila 100% podíl ve společnosti Planet A, a.s. se sídlem v Praze 4 – Michli, U Hellady 697/4, PSČ: 140 00, IČ: 005 37 012,
zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, B 118.
K 31. prosinci 2019 došlo k fúzi společností RegioNET Morava, a.s. a LEMO Internet, a.s. jako zanikajících společností do Společnosti jako nástupnické
společnosti.

6 Posouzení újmy a jejího vyrovnání
Na základě smluv platných v Rozhodném období mezi Společností a ostatními osobami z Koncernu, jiných jednání, 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 23. března 2020

Jose Severino Perdomo Lorenzo
Člen představenstva
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2019
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 % T-Mobile Global Holding GmbH (Německo)
		

100 %	Deusche Telekom Holding B.V. (Nizozemí)

			

62,85 % T-Mobile US, Inc. (USA)

				

100 % T-Mobile USA, Inc. (USA)

					

100 % T-Mobile USA Tower LLC (USA)

					

100 % T-Mobile Ventures LLC (USA)

					

100 % T-Mobile License, LLC (USA)

					

100 % T-Mobile South LLC (USA)

					

100 %	IBSV LLC (USA)

					

100 % T-Mobile Subsidiary IV Corporation (USA)

					

100 % TMUS Assurance Corporation (USA)

					

100 % T-Mobile PCS Holdings LLC (USA)

					

100 % T-Mobile West LLC (USA)

					

100 % T-Mobile Northeast LLC (USA)

					

100 % T-Mobile Central LLC (USA)

					

100 % T-Mobile Resources Corporation (USA)

					

100 %	Metro PCS California, LLC (USA)

					

100 % T-Mobile Financial, LLC (USA)

					

100 % T-Mobile Leasing, LLC (USA)

					

100 %	Metro PCS Networks California, LLC (USA)

					

100 %	Layer 3 TV, Inc. (USA)

					

100 % T-Mobile Global Care Corporation (USA)

					

100 %	SLMA LLC (USA)

					

100 % T-Mobile Puerto Rico Holdings LLC (USA)

					

4,75 % 3G Americas, LLC (USA)

					

12,7 %	North American Portability Management LLC (USA)

					

100 %	PushSpring, Inc. (USA)

				
					

100 %	Huron Merger Sub LLC (USA)
100%	Superior Merger Sub Corporation (USA)

100 %	Deutsche Telekom (UK) Limited (Velká Británie)
100 % T-Mobile International UK Pension Trustee Limited (Velká Británie)
100 %	One 2 One Limited (Velká Británie)
100 % T-Mobile (UK) Limited (Velká Británie)
100 % T-Mobile (UK) Retail Limited (Velká Británie)
100 % T-Mobile Limited (Velká Británie)
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100 %	One 2 One Personal Communications Limited (Velká Británie)
100 % T-Mobile International Limited (Velká Británie)
100 % T-Mobile No. 1 Limited (Velká Británie)
100 % T-Mobile No. 5 Limited (Velká Británie)
100 % T-Mobile UK Properties Inc. (USA)
100 %	Deutsche Telekom Europe Holding GmbH (Německo)
100 %	Deutsche Telekom Europe Holding B.V. (Nizozemí)
		

100 %	Deutsche Telekom Europe B.V. (Nizozemí)

			

100 % GTS Poland Sp. z o. o. (Polsko)

			

100 %	SPV HOLDINGS Sp. z o. o. (Polsko)

			

100 % T-Mobile Infra B. V. (Nizozemí)

			

75 % T-Mobile Netherlands Holding B.V. (Nizozemí)

				

100 % T-Mobile Netherlands Finance B.V. (Nizozemí)

				

100 % T-Mobile Netherlands B.V. (Nizozemí)

					

100%

T-Mobile Netherlands Retail B.V. (Nizozemí)

				

100 % T-Mobile Thuis B.V. (Nizozemí)

				

100 % Tele2 Nederland B.V. (Nizozemí)

				

100 % Tele2 Finance B.V. (Nizozemí)

			

100 % T-Mobile Austria Holding GmbH (Rakousko)

				

99 %

T-Mobile Austria GmbH (Rakousko)

					

100 % T-Mobile International Austria GmbH (Rakousko)

					

100 % T-Infrastruktur Holding GmbH (Rakousko)

					
			

95 %	UPC Telekabel-Fernsehnetz Region Baden Betriebsges.m.b.H (Rakousko)

51 %	Hrvatski Telekom d.d. (Chorvatsko)

				

100 %	HT holding d.o.o. (Chorvatsko)

					

17,41 %	OT-Optima Telekom d.d. (Chorvatsko)

						

100 %	OT-Optima Telekom d.o.o. (Slovinsko)

						

100 %	Optima Telekom za upravljanje nekretninama i savjetovanje d.o.o. (Chorvatsko)

						

100 %	Optima direct d.o.o. (Chorvatsko)

					

100 % Kabelsko distributivni sustav d.o.o. (Chorvatsko)

					

100 %	Iskon Internet d.d. (Chorvatsko)

					

100 %	Combis, usluge integracija informatickih tehnologija, d.o.o. (Chorvatsko)

						

100%	COMBIS IT usluge d.o.o. (Srbsko)

						

100%	COMBIS d.o.o. Sarajevo (Bosna a Hercegovina)

				

76,53 %	Crnogorski Telekom A.D. Podgorica (Černá Hora)
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39,10 %	Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (Bosna a Hercegovina)

						
			

100 %	HT produkcija d. o. o. (Chorvatsko)

100 % T-Mobile Czech Republic a.s. (Česká republika)

				

100 %	CE Colo Czech s.r.o. (Česká republika)

				

100 %	Planet A, a.s. (Česká republika)

			

100 %	Slovak Telekom, a.s. (Slovensko)

				

100 %	DIGI SLOVAKIA s.r.o. (Slovensko)

				

100 % Telekom Sec, s.r.o. (Slovensko)

				

100 %	Zoznam Mobile, s.r.o. (Slovensko)

				

100 %	Zoznam s.r.o. (Slovensko)

				

51 %	PosAm, s.r.o. (Slovensko)

					
			

100%	Commander Services s.r.o. (Slovensko)

59,21 %	Magyar Telekom Nyrt. (Maďarsko)

				

100 %	Combridge SRL. (Rumunsko)

				

50 %	E2 Hungary Zrt. (Maďarsko)

				

100 %	Stonebridge Communications A.D. (Makedonie)

					

51%	Makedonski Telekom AD Skopje (Makedonie)

				

100 % T-Systems Magyarország Zrt (Maďarsko)

				

100 %	Novatel EOOD (Bulharsko)

			

100 % T-Mobile Polska S.A. (Polsko)

				

100 % Tele Haus Polska Sp.z.o.o. (Polsko)

				
				
			

50 %	NetWorkS! Sp.z.o.o. (Polsko)
100 % T-Systems Polska Sp.z.o.o. (Polsko)

100 %	Consorcium 1 S.à.r.l. (Luxemburg)

				

100 %	Consortium 2 S.à.r.l. (Luxemburg)

					

100%

						
					

GTS Central European Holdings Limited (Kypr)
100 %	Carduelis B.V. (Nizozemí)
99,46 % GTS Central European Holding B.V. (Nizozemí)

							

100 % GTS Ukraine L.L.C. (Ukrajina)

							

100 %	Antel Germany GmbH (Německo)

						
						
				

47,44 % GTS Telecom S.R.L. (Rumunsko)
52,56 % GTS Telecom S.R.L. (Rumunsko)

0,54 % GTS Central European Holding B.V. (Nizozemí)

					

100 % GTS Ukraine L.L.C. (Ukrajina)

					

100 %	Antel Germany GmbH (Německo)
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99 %	Deutsche Telekom Pan-Net s.r.o. (Slovensko)
99,88 %	Deutsche Telekom Pan-Net Greece EPE (Řecko)
100 %	Deutsche Telekom Pan-Net Poland Sp. Z o.o. (Polsko)
100 %	Deutsche Telekom Pan-Net Croatia d.o.o. (Chorvatsko)
100 %	Deutsche Telekom Pan-Net Hungary Kft. (Maďarsko)
100 %	Deutsche Telekom Pan-Net Czech Republic s.r.o. (Česká republika)
100 %	Deutsche Telekom Pan-Net GmbH (Rakousko)
100 %	Deutsche Telekom Pan-Net Macedonia DOOEL Skopje (Makedonie)
100 %	Deutsche Telekom Pan-Net Montenegro d.o.o. (Černá Hora)
100 %	Deutsche Telekom Pan-Net Romania S.R.L. (Rumunsko)
100 %	Deutsche Telekom Asia Pte Ltd (Singapur)
45,96 % Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE) (Řecko)
100 %	OTE International Investments Ltd. (Kypr)
		

54,01 % Telekom Romania Communications S.A. (Rumunsko)

			
70 %

30 %

Telekom Romania Mobile Communications S.A. (Rumunsko)

Telekom Romania Mobile Communications S.A. (Rumunsko)

100 %	Cosmote Mobile Telecommunications S.A. (Řecko)
		

100 % Germanos S.A. (Řecko)

			
		

1 %	Cosmoholding International B.V. (Nizozemí)

99 %	Cosmoholding International B.V. (Nizozemí)

100 %	OTE Estate S.A. (Řecko)
100 %	OTE International Solutions S.A. (OTE Globe) (Řecko)
100 %	Deutsche Telekom Europe Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH (Německo)
1 %	Deutsche Telekom Pan-Net s.r.o. (Slovensko)
0,12 %	Deutsche Telekom Pan-Net Greece EPE (Řecko)
50 % BuyIn S.A. (Belgie)
100 %	BuyIn S.A.S. (Francie)
100 %	BuyIn GmbH (Německo)
100 %	Corporation Buyln Canada Inc. (Kanada)
100 % T-Systems International GmbH (Německo)
100 % T-Systems Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH (Německo)
0,01 %	Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o. (Slovensko)
100 %	Deutsche Telekom Services Europe SE (Německo)
99,99 % Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o. (Slovensko)
100 % Deutsche Telekom Services Europe Czech Republic s.r.o. (Česká republika)
96,67 % Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L. (Rumunsko)
3,33 %	Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L. (Rumunsko)
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výkaznictví
31. prosince 2019
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VÝKAZ FINANČNÍ POZICE
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2019
mil. Kč
AKTIVA
OBĚŽNÁ AKTIVA
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
Obchodní a jiné pohledávky
Ostatní finanční aktiva
Zásoby
Náklady příštích období a ostatní oběžná aktiva
Smluvní aktiva
Smluvní náklady
Oběžná aktiva celkem
DLOUHODOBÁ AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek
Goodwill
Dlouhodobý hmotný majetek
Aktiva z práva užívání
Investice v dceřiném podniku
Smluvní aktiva
Smluvní náklady
Náklady příštích období a ostatní dlouhodobá aktiva
Dlouhodobá aktiva celkem
AKTIVA CELKEM
ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Obchodní a jiné závazky
Ostatní finanční závazky
Rezervy
Smluvní závazky
Výnosy příštích období
Daň z příjmů
Krátkodobé závazky celkem
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Ostatní finanční závazky
Rezervy
Smluvní závazky
Odložený daňový závazek
Dlouhodobé závazky celkem
ZÁVAZKY CELKEM
VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál
Emisní ážio
Kapitálové fondy
Nerozdělený zisk
Vlastní kapitál celkem
PASIVA CELKEM
Příloha na stranách 58 až 91 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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Pozn.

31. 12. 2019

31. 12. 2018

4
5
6
7

1 172
5 800
5 919
591
665
572
572
15 291

2 637
6 292
3 634
868
489
606
588
15 114

9
10
11
12
13
8
8

7 216
1 302
13 636
8 117
2 605
24
173
739
33 812
49 103

7 936
1 275
15 778
0
2 227
22
201
277
27 716
42 830

15
16
17
8

5 564
974
211
715
0
268
7 732

5 361
234
338
636
78
291
6 938

16
17
8
18

6 796
839
320
830
8 785
16 517

1 264
830
199
888
3 181
10 119

20
20
20

520
397
102
31 567
32 586
49 103

520
397
104
31 690
32 711
42 830

8
8
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VÝKAZ ÚPLNÉHO VÝSLEDKU
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2019
mil. Kč
Výnosy ze smluv se zákazníky
Ostatní provozní výnosy
Nakoupené zboží, materiál a telekomunikační služby
Osobní náklady
Odpisy
Ztráty ze znehodnocení finančních a smluvních aktiv
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek
Finanční výnosy
Finanční náklady
Zisk před zdaněním
Daň z příjmů
Čistý zisk běžného období
Ostatní úplný výsledek
Úplný výsledek za období

Poznámka
22
23
24
25
26
27
28
28
29

2019
28 193
542
-9 488
-3 573
-5 242
-272
-3 042
7 118
196
-423
6 891
-1 420
5 471
0
5 471

2018
26 976
1 384
-9 135
-3 567
-4 276
–
-4 432
6 950
220
-196
6 974
-1 378
5 596
0
5 596

Příloha na stranách 58 až 91 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2019
mil. Kč
Zůstatek k 1. 1. 2018
Úplný výsledek
Čistý zisk za období
Transakce s akcionáři
Vyplacené dividendy
Akciový bonusový plán řídících pracovníků
Zůstatek k 31. 12. 2018
Dopad z přijetí IFRS 16 k 1. 1. 2019
Upravený zůstatek k 1. 1. 2019
Úplný výsledek
Čistý zisk za období
Transakce s akcionáři
Vyplacené dividendy
Akciový bonusový plán řídících pracovníků
Zůstatek k 31. 12. 2019
Příloha na stranách 58 až 91 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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Pozn.

Základní kapitál
520
0
0
0

Emisní ážio
397
0
0
0

Kapitálové fondy
105
0
0
0

Nerozdělený zisk
30 483
5 596
-4 389
-4 389

Celkem
31 505
5 596
-4 389
-4 389

0
520
0
520
0
0
0
0
0
520

0
397
0
397
0
0
0
0
0
397

-1
104
0
104
0
0
0
0
-2
102

0
31 690
2
31 692
5 471
5 471
-5 596
-5 596
0
31 567

-1
32 711
2
32 713
5 471
5 471
-5 596
-5 596
-2
32 586

30

30
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VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2019
mil. Kč
Peněžní toky z provozní činnosti
Zisk před zdaněním
Úpravy o nepeněžní operace:
Odpisy
Úrokové náklady netto
Zisk z prodeje dlouhodobého majetku
Změna stavu rezerv
Ostatní nepeněžní náklady (+) / výnosy (-) netto
Peněžní toky z provozní činnosti před změnami pracovního kapitálu
Změna stavu obchodních a jiných pohledávek
Změna stavu zásob
Změna stavu obchodních a jiných závazků
Peněžní toky z provozní činnosti
Zaplacená daň z příjmů
Úroky vyplacené
Úroky přijaté
Přijaté dividendy
Čisté peněžní toky z provozní činnosti
Peněžní tok z investiční činnosti
Pořízení dlouhodobého majetku
Investice v dceřiných podnicích
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
Ztráty z prodeje cenných papírů
Vydaná půjčka ve skupině
Čisté peněžní toky z investiční činnosti
Peněžní toky z finanční činnosti
Příjem půjčky
Příjem kontokorentu
Splacení krátkodobého financování
Splacení půjčky
Splacení kontokorentu
Vyplacené dividendy
Splacení závazků z finančních leasingů
Čisté peněžní toky z finanční činnosti
Čisté snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na začátku roku
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci roku

Pozn.

2019

2018

6 891

6 974

26
28

5 242
155
4
248
-50
12 490
-39
-202
387
13 040
-1 502
-255
96
112
11 491

4 276
24
-31
84
-111
11 216
-1 313
-137
629
10 395
-925
-67
40
111
9 554

9, 11
13

-3 408
-472
47
-88
-2 286
-6 207

-3 971
-92
70
-49
-3 500
-7 542

0
72
-174
0
-72
-5 596
-979
-6 749
-1 465
2 637
1 172

0
44
-89
0
-44
-4 389
-151
-4 629
-2 617
5 254
2 637

30
16

4
4

Příloha na stranách 58 až 91 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2019
1 Všeobecné informace
1.1 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, opravňujícího 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.

1.2 Vlastnická struktura Společnosti
Vlastnická struktura Společnosti byla k 31. prosinci 2019 a 31. prosinci 2018 následující:
Akcionář
Deutsche Telekom Europe B.V.
Celkem

Počet akcií
tis. ks
520
520

Splacený základní kapitál
mil. Kč
520
520

%
100
100

Konečnou mateřskou společností Společnosti v průběhu účetních období končících 31. prosince 2019 a 31. prosince 2018 byla Deutsche Telekom AG
(„DTAG“), která ovládá Deutsche Telekom Europe B.V., přímou mateřskou společnost Společnosti. 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.

1.3 Licence a ochranné známky
Společnost má k 31. prosinci 2019 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,
– příděl rádiových kmitočtů pro zajišťování veřejné komunikační sítě v pásmu 2600 MHz na dobu platnosti 13 let (pozbývá platnosti v roce 2029).
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.
V rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví ČR je Společnost zapsána jako majitel 117 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
2.1 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.
Tato účetní závěrka souvisí s konsolidovanou účetní závěrkou T-Mobile Czech Rebublic a.s. a dceřiných společností CE Colo Czech s.r.o. a Planet A, a.s.
(společně „Skupina“) za rok končící 31. prosince 2019. Individuální účetní závěrku je za účelem celkového pochopení skupinových výsledků a finanční pozice
nutné číst v souvislosti s konsolidovanou účetní závěrkou.
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Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny, pokud není uvedeno jinak, v milionech korun českých (mil. Kč).
Účetní závěrka byla sestavena na základě předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky.
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.

2.2 Nové/revidované standardy (včetně novel existujících standardů)
V roce 2019 Společnost aplikovala následující standardy a novely standardů.
a. Aplikováno v průběhu roku:
– IFRS 16, Leasingy (vydán v lednu 2016, účinný pro roční období začínající dne 1. ledna 2019 nebo později), který nahrazuje IAS 17 Leasingy, IFRIC 4 Určení,
zda smlouva obsahuje leasing, SIC-15 Operativní leasingy – pobídky a SIC-27 Vyhodnocování podstaty transakcí uzavřených právní formou leasingu.
Standard stanovuje zásady pro zachycení, oceňování, vykazování a zveřejňování leasingů a vyžaduje, aby nájemci účtovali o všech leasingových smlouvách
na základě jednotného modelu vykázání leasingových smluv na rozvaze.
– Společnost při implementaci IFRS 16 uplatnila modifikovanou retrospektivní metodu s prvotní aplikací k 1. lednu 2019. Dle této metody je standard aplikován
retrospektivně, kdy kumulovaný efekt prvotního použití IFRS 16 je vykázán k datu prvotní aplikace.
– Výsledkem zavedení nového standardu je rozeznání téměř všech leasingů do výkazu finanční pozice u nájemců z důvodu odstranění rozdílu mezi
operativním a finančním leasingem. Podle nového standardu je vykázáno aktivum (právo užívání pronajatého majetku) a finanční závazek ze splácení
leasingů. Každá leasingová splátka byla alokována mezi závazkem a finančním nákladem. Finanční náklad je po dobu trvání leasingu účtován do zisku nebo
ztráty za účelem dosažení konstantní pravidelné úrokové míry na zbývající hodnotu závazku. Právo užívání pronajatého majetku je lineárně odepisováno
po dobu kratší z doby životnosti daného aktiva a doby trvání leasingu.
– Stejně se přistupuje k leasingům do 12 měsíců nebo leasingům s nízkou hodnotou, ačkoliv standard dovoluje výjimky pro tyto leasingy. V souladu s účetními
politikami skupiny DTAG není tato výjimka aplikována a Společnost má ke všem leasingům jednotný přístup.
– IFRS 16 rovněž umožňuje praktická zjednodušení, která dávají možnost nájemcům zvolit účetní politiku dle třídy podkladového aktiva a účtovat odděleně
o každé komponentě leasingové smlouvy a o všech souvisejících neleasingových komponentách jako o jednotné leasingové komponentě. Společnost
aplikovala tato praktická zjednodušení (volba účetní politiky), a proto neleasingové komponenty, které jsou fixní a placeny pronajímateli, např. vybavení,
náklady na údržbu, pojišťovací služby apod., nebyly odděleny, ale jsou kapitalizovány.
– IFRS 16 umožňuje volbu praktického zjednodušení jako alternativu k provádění testu na znehodnocení. Společnost se může spoléhat na vyhodnocení
nevýhodných smluv dle IAS 37 a snížit právo z užívání prvotně vykázané k 1. lednu 2019 o hodnotu rezervy na nevýhodné smlouvy vykázané k 31. prosinci
2018. V souladu s DTAG skupinovými účetními politikami Společnost využila tuto výjimku.
– Společnost posoudila všechny leasingové smlouvy Společnosti podle nových účetních pravidel IFRS 16. Společnost má pronajatý různý majetek, technickou
infrastrukturu, vybavení a automobily. Standard má především vliv na účtování operativních leasingů Společnosti.
– Do roku 2018 včetně byl leasing budov, pozemků a zařízení klasifikován buď jako finanční, nebo operativní leasing, viz Poznámka 2.21. Od 1. ledna 2019 jsou
leasingy vykázány jako aktiva z práva užívání a související závazek, a to k datu, ke kterému je najímané aktivum připraveno k užití Společností.
Příjmy z operativního leasingu, kde je Společnost pronajímatelem, jsou vykázány do výnosů na lineární bázi po dobu trvání smlouvy. Související pronajímaná
aktiva jsou zahrnuta v rozvaze dle povahy aktiva. Společnost nebyla nucena provést žádné účetní úpravy aktiv držených pro pronájem z důvodu přijetí nového
standardu na účtování leasingů. Společnost jako pronajímatel nemá žádné významné leasingy.
Ostatní přijaté novely a interpretace nemají významný dopad na účetní závěrku Společnosti.
b. Nově vydané standardy, novely standardů a jejich interpretace schválené EU, které nejsou dosud účinné a nebyly Společností předčasně
aplikovány, nemají významný dopad na účetní závěrku Společnosti.

2.3 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 10),
– opravná položka k pochybným pohledávkám (viz Poznámka 5),
– doby životnosti zákaznických bází a ostatního nehmotného majetku (viz Poznámka 9).
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2.4 Podnikové kombinace
Akvizice dceřiných společností od společností bez přímého vlivu je účtována metodou koupě. Protihodnota zaplacená za pořízení dceřiných společností 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.
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.

2.5 Dceřiné společnosti
Dceřiné společnosti jsou všechny společnosti, nad kterými má Společnost kontrolu. Společnost kontroluje druhou společnost, pokud se podílí na variabilních
výnosech nebo na ně má právo 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 očištěné o kumulované ztráty ze
znehodnocení.

2.6 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.
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 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 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.

2.7 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.

2.8 Společná ujednání
Společná ujednání mohou mít dle IFRS 11 formu společné činnosti nebo společného podniku. Klasifikace vychází z posouzení smluvních práv a povinností
každého investora spíše než z právní struktury společného ujednání.
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 11.
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2.9 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).

2.10 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. Čistá realizovatelná hodnota je stanovena na úrovni očekávané prodejní ceny při běžném obchodování
po odečtení očekávaných nákladů na prodej.
Společnost vytváří opravné položky k zastaralým, pomalu obrátkovým a poškozeným zásobám, o které jsou příslušné zůstatky zásob sníženy.
Pro veškeré úbytky nakoupených zásob užívá Společnost metodu váženého průměru.

2.11 Finanční nástroje
Finančním nástrojem je každá smlouva, která vede ke vzniku finančního aktiva v jedné účetní jednotce a finančního závazku nebo kapitálového nástroje v jiné
účetní jednotce.
Finanční aktiva
Společnost klasifikuje svá finanční aktiva podle IFRS 9 do následujících kategorií:
– finanční aktiva v naběhlé hodnotě (dluhové nástroje),
– finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty.
Klasifikace finančních aktiv při prvotním zachycení závisí na charakteristikách smluvních peněžních toků finančního aktiva a na obchodním modelu
Společnosti pro jejich řízení. S výjimkou pohledávek z obchodního styku, které neobsahují významnou složku financování nebo pro ně Společnost uplatnila
praktické zjednodušení, Společnost prvotně oceňuje finanční aktivum v reálné hodnotě plus, v případě finančního aktiva neoceňovaného v reálné hodnotě
přes Výkaz úplného výsledku, transakční náklady. Pohledávky z obchodního styku, které neobsahují významnou složku financování nebo pro ně Společnost
uplatnila praktické zjednodušení, se oceňují transakční cenou stanovenou podle IFRS 15.
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě (dluhové nástroje)
Tato kategorie je pro Společnost nejrelevantnější. Společnost oceňuje finanční aktiva v zůstatkové hodnotě, pokud jsou splněny obě následující podmínky:
– finanční aktivum je drženo v rámci obchodního modelu s cílem držet finanční aktivum za účelem získat smluvní peněžní toky, a
– smluvní podmínky finančního aktiva vedou ke stanoveným datům peněžních toků, které jsou výlučně splátkami jistiny a úroků z nesplacené částky jistiny.
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě jsou následně oceněna pomocí efektivní úrokové míry a jsou předmětem testování na snížení hodnoty. Zisky a ztráty
z odúčtování, modifikace nebo znehodnocení aktiva se zachycují v zisku nebo ztrátě.
Finanční aktiva Společnosti v naběhlé hodnotě zahrnují obchodní a jiné pohledávky, peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty a ostatní finanční aktiva
ve Výkazu finanční pozice.
Společnost vykazuje opravnou položku na očekávané ztráty (ECL) pro všechna finanční aktiva v naběhlé hodnotě. ECL vychází z rozdílu mezi smluvními
peněžními toky dle smlouvy a všemi peněžními toky, které Společnost očekává, že obdrží, diskontovanými původní efektivní úrokovou mírou.
U pohledávek z obchodních styků a smluvních aktiv Společnost uplatňuje při výpočtu ECL zjednodušený přístup. Z tohoto důvodu Společnost nesleduje
změny v úvěrovém riziku, ale místo toho vykazuje opravné položky ve výši celoživotních ECL k datu každé účetní závěrky. Společnost vytvořila matici opravných
položek, která vychází z historické zkušenosti úvěrových ztrát, a je upravená o výhledové informace specifické pro dlužníky a ekonomické prostředí
(např. očekáváný růst HDP nebo očekávaná změna v míře nezaměstnanosti).
Společnost přijala obecný model ECL pro ostatní finanční aktiva, např. pro úvěry ve skupině. Pokud je očekávaná životnost aktiva kratší než 12 měsíců,
očekávané ztráty se měří v jejich očekávané životnosti.
Částka ztráty způsobené snížením hodnoty se zachycuje v zisku nebo ztrátě. Nedobytné pohledávky z obchodních styků jsou odepsány proti opravným
položkám. Společnost provádí odpis pohledávek po provedení všech právních kroků spojených s vymáháním nebo po prodeji pohledávek. Následně
zaplacené částky již dříve odepsaných pohledávek jsou zachyceny v zisku nebo ztrátě.
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Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázaná do zisku nebo ztráty
Společnost využívá měnové forwardy pro zajištění očekávaných peněžních toků. Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázaná 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, závazky
z krátkodobého bankovního financování, závazky z leasingu, 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.
K datu zahájení leasingu, Společnost vykazuje závazky z leasingu oceňované v současné hodnotě leasingových splátek realizovaných po dobu trvání leasingu.
Leasingové splátky zahrnují pevné platby (včetně v podstatě fixních plateb) snížené o pohledávky z leasingových pobídek, variabilní leasingové platby závislé
na indexu nebo sazbě a částky, u nichž se očekává, že budou splatné v rámci záruk zbytkové hodnoty. Leasingové splátky rovněž zahrnují realizační cenu opce
na nákup, pokud je dostatečně jisté, že Společnost tuto opci využije a platby sankcí za ukončení leasingu, pokud doba trvání leasingu odráží skutečnost, že
Společnost využije opci na ukončení leasingu. Variabilní leasingové splátky, které nejsou závislé na indexu nebo sazbě, jsou vykázány jako náklad do období,
ve kterém nastane událost nebo podmínka, která tyto platby spouští.
Při výpočtu současné hodnoty leasingových splátek Společnost používá přírůstkovou výpůjční úrokovou sazbu k datu zahájení leasingu, pokud úroková sazba
obsažená v leasingu není snadno určitelná. Po datu zahájení je částka závazků z leasingu navýšená tak, aby odrážela navýšení úroku a snížení o provedené
leasingové splátky. Navýšení úroků je rozpouštěno do finančních nákladů po dobu trvání leasingu použitím efektivní úrokové míry. Navíc zůstatková hodnota
závazků z leasingu je přeceněná, pokud dojde k úpravě, ke změně doby leasingu, ke změně v podstatě fixních plateb nebo ke změně v posouzení nákupu
podkladového aktiva.
Společnost stanoví dobu leasingu jako nezrušitelnou dobu trvání leasingu, spolu s obdobími, na které se vztahuje opce na prodloužení leasingu, pokud je
přiměřeně jisté, že budou uplatněny nebo s obdobími, na která se vztahuje opce ukončit leasing, pokud je přiměřeně jisté, že se neuplatní. Tyto opce jsou
využívány s cílem maximalizovat flexibilitu související s používáním aktiv při činnostech Společnosti. Většina opcí na prodloužení a ukončení je uplatnitelná
pouze Společností, nikoliv pronajímatelem.
Pro určení doby leasingu management posuzuje všechna fakta a okolnosti, které vytváří ekonomickou pobídku k uplatnění opce na prodloužení nebo
neuplatnění opce na ukončení. Opce na prodloužení (nebo období po opci na ukončení) jsou zahrnuty do doby leasingu, pokud je přiměřeně jisté, že dojde
k prodloužení smlouvy (nebo nedojde k ukončení smlouvy).
Pro leasingy obchodů, kanceláří, okruhů, technických prostor a vybavení jsou obvykle posuzovány tyto faktory jako nejrelevantnější:
– pokud se očekává, že technické zhodnocení pronajatého aktiva bude mít významnou zbytkovou hodnotu, Společnost obvykle s přiměřenou jistotou
prodlouží smlouvu (nebo neukončí);
– pokud existují významná penále související s ukončením smlouvy (nebo neprodloužením), Společnost si je obvykle přiměřeně jistá, že smlouvu prodlouží
(nebo neukončí);
– nebo Společnost posoudí ostatní faktory jako historickou dobu trvání leasingu a náklady a nutnost omezení činnosti podniku z důvodu výměny pronajatého
aktiva.
Opce na prodloužení v případě leasingu obchodů a kanceláří nebyly zahrnuty do hodnoty závazku z leasingu, protože Společnost může vyměnit aktivum bez
významného nákladu nebo omezení činnosti Společnosti. K 31. prosinci 2019 možné budoucí peněžní úbytky v hodnotě 1 176 mil. Kč (nediskontované) nebyly
zahrnuty do hodnoty závazků z leasingu, protože nebylo přiměřeně jisté, že leasing bude prodloužen. Doba leasingu je přehodnocena, pokud je opce
skutečně využita (nebo nevyužita) nebo pokud vznikne Společnosti povinnost opci využít (nebo nevyužít). Vyhodnocení jistoty využití opce je přehodnoceno,
pokud nastane významná událost nebo pokud dojde k významné změně v okolnostech, které ovlivňují toto vyhodnocení a které jsou ovlivnitelné nájemcem.
Společnost má opci, u některých svých leasingů, pronajmout aktiva za dalších podmínek nebo na dobu neurčitou. Společnost posuzuje, zda je přiměřeně jisté
uplatnění opce na obnovení. To znamená, že posuzuje všechny relevantní faktory, které tvoří ekonomické pobídky pro uplatnění obnovení. Po datu zahájení
Společnost přehodnocuje dobu trvání leasingu, pokud nastala významná událost nebo změna okolností, která je pod kontrolou Společnosti a ovlivňuje její
schopnost využít (nebo nevyužít) opci na obnovení (např. změna obchodní strategie).
U smluv, u nichž není stanovena splatnost (tzv. evergreen smlouvy), se posuzuje doba leasingu pro portfolio jako celek. Pro počáteční dobu leasingu a další
prodloužení je potřeba odhad. Příklady evergreen smluv jsou smlouvy na dobu neurčitou z důvodu tichého prodloužení nebo neomezeného počtu práv leasing
prodloužit. Společnost posuzuje, zda je pravděpodobné využití opce na prodloužení. Faktory, které se berou v úvahu při posuzování doby leasingu pro
evergreen smlouvy, jsou: náklady spojené se závazkem vrátit pronajatý majetek ve stanoveném stavu nebo na určené místo, existence významných vylepšení
pronajatého majetku, která by byla ztracena, pokud by leasing byl ukončen nebo nebyl prodloužen, mimosmluvní náklady na přemístění, náklady spojené se
ztrátou služeb stávajících zákazníků, náklady spojené se získáním náhradního majetku atd.
Přehled finančních aktiv a závazků dle jednotlivých tříd je uveden v Poznámce 21.
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2.12 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.

2.13 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, která je v rozmezí od 7 do 15 let.
Doba životnosti zákaznických bází byla odhadnuta na základě průměrné doby trvání vztahu se zákazníkem v každé zákaznické bázi, národní a mezinárodní.
Vhodnost doby odepisování je přezkoumávána ročně. Změna očekávané doby životnosti aktiva je zaúčtována prospektivně jako změna účetního odhadu.
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.
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vi. Vysílací práva
Společnost účtuje o vysílacích právech jako o nehmotném majetku, pokud má Společnost nevypověditelný závazek zaplatit za vysílací práva, není pochyb
o obdržení vysílacích práv a hodnotu práv je možné spolehlivě ocenit. Získaná vysílací práva jsou vykázána v historické hodnotě. Pokud není ve smlouvě
definovaná fixní cena, Společnost použije nejlepší odhad pro ocenění plateb po dobu trvání smlouvy. Doba užití vysílacích práv je odvislá od smluvního
ujednání a aktivum se začíná odepisovat lineárně od chvíle, kdy jsou práva dostupná pro komerční použití do konce trvání licence poskytnuté Společnosti.

2.14 Aktiva z práva užívání
Aktiva z práva užívání představují dlouhodobý hmotný majetek, který je pronajatý na základě smlouvy obsahující leasing podle IFRS 16. Společnost vykazuje
aktiva z práva užívání k datu zahájení leasingu (tj. k datu, ke kterému je podkladové aktivum k dispozici pro užívání). Aktiva z práva užívání jsou oceněna
pořizovací cenou sníženou o kumulované odpisy a o snížení hodnoty a upravena o případné přecenění závazků z leasingu. Pořizovací cena aktiva z práva
užívání zahrnuje vykázané závazky z leasingu, počáteční vynaložené přímé náklady a leasingové splátky uskutečněné k nebo před datem zahájení,
po odečtení přijatých leasingových pobídek. Vykázaná aktiva z práva užívání jsou lineárně odepisovaná po dobu kratší z odhadované doby životnosti a doby
trvání leasingu.
Platby provedené v rámci smluv o poskytování služeb, které neobsahují leasing podle IFRS 16, jsou zaúčtovány do zisku nebo ztráty na základě časového
rozlišení po dobu trvání smlouvy.

2.15 Leasingové smlouvy – Společnost jako pronajímatel
Pronajímaný majetek, u kterého všechny podstatné výhody a rizika spojené s vlastnictvím přešly ze Společnosti na nájemce, je klasifikován jako finanční
pronájem. Podkladové aktivum je vyřazeno a odpovídající krátkodobé a dlouhodobé leasingové splátky očištěné o finanční náklady jsou vykázány jako ostatní
krátkodobá a dlouhodobá finanční aktiva.
Platby prováděné v rámci operativního leasingu jsou účtovány do zisku nebo ztráty ve stejných splátkách po dobu trvání leasingu.

2.16 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.
Společnost vykázala závazek z titulu povinnosti uvést pronajaté lokality do původního stavu v souladu s podmínkami leasingových 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 (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.

2.17 Výnosy ze smluv se zákazníky
Společnost vykazuje výnos, pokud je splněn závazek k plnění převodem slíbeného zboží nebo služby zákazníkovi, který získá kontrolu nad tímto aktivem, což
znamená po dodání služeb a zboží a jejich přijetí zákazníkem. Výnos z poskytování služeb a prodeje zařízení je vykazován bez daně z přidané hodnoty
a po odečtení slev. Výnos je oceněn ve výši transakční ceny, která je přiřazena k danému závazku k plnění.
Výnosy tvoří zejména výnosy z poskytování služeb telekomunikačních sítí koncovým zákazníkům, velkoobchodním zákazníkům a ostatním operátorům, výnosy
z prodeje zboží a výnosy ze systémových řešení (IT služby).
Výnosy z hlasových služeb představují hlavní část celkových výnosů a jsou tvořeny především tuzemským a zahraničním (roaming) hovorným zákazníků
a výnosy za propojení hovorů zákazníků ostatních operátorů komunikačních sítí do sítě Společnosti.
Další významnou část výnosů představují výnosy z nehlasových služeb, jako jsou SMS, přenos dat a MMS, výnosy z prodeje mobilních telefonů, příslušenství
a výnosy z provozování optické sítě.
V případě smluv s více elementy (např. smlouva o mobilních službách plus telefon) s dotovanými produkty dodávanými při uzavření smlouvy je transakční cena
alokována mezi plněními vyplývajícími ze smlouvy v poměru jejich samostatných prodejních cen. Samostatné prodejní ceny hardwaru a služeb jsou oceněny
na základě maloobchodních cen.
Výsledkem je, že komponentě dodávané předem (mobilní telefon) je přiřazena větší část celkového plnění, což vyžaduje dřívější vykázání výnosu. To vede
k vykázání smluvního aktiva – pohledávky vyplývající ze smlouvy se zákazníkem, jejíž vymahatelnost ještě není právně nárokovatelná – ve Výkazu finanční pozice.
Společnost považuje efekt variabilního plnění a složky financování za nevýznamné.
Některé jednorázové poplatky (zejména aktivační poplatky, které jsou zpravidla placeny při uzavření smlouvy) nesplňují definici samostatného závazku
k plnění, ale představují předplacení budoucí služby. Tyto jednorázové poplatky a zálohy na tarifní služby vedou k vykázání smluvního závazku, který se
rozpouští do výnosů po dobu trvání smlouvy.
Pokud jsou slevy na poplatky za služby poskytovány v průběhu doby trvání smlouvy nerovnoměrně, zatímco měsíční služba je poskytována zákazníkovi
rovnoměrně, celkové výnosy ze služeb jsou vykázány na rovnoměrném základě.
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V případě, že je plnění smlouvy v jednotlivých měsících konstantní, měly by být v souladu s IFRS 15 vykázané také konstantní měsíční výnosy. Jedna nebo více
slev na službu mohou být poskytnuty na jedno nebo více období. Sleva může být poskytnuta na začátku nebo v průběhu trvání smlouvy. Slevy mohou být
poskytovány postupně, což znamená, že velikost slevy se mění v průběhu minimálního trvání smlouvy. Slevy jsou během minimálního trvání smlouvy
vykazovány lineárně prostřednictvím Smluvního aktiva, které vzniká v období snížených plateb a následně je amortizováno po zbývající dobu trvání smlouvy.
Zákazníkovi může být poskytnuta opce získat bezplatně další zboží nebo službu buď při uzavření smlouvy, nebo v budoucnu podepsáním rámcové smlouvy,
která Společnosti zaručuje minimální měsíční platbu. Tato opce může být uplatněna během doby tomu určené stanovené v rámcové smlouvě. V případě, že
zákazník uplatní opci při uzavření smlouvy, smluvní aktivum je vykázáno a amortizováno rovnoměrně po dobu trvání smlouvy. V opačném případě je měsíčně
vytvářen smluvní závazek po dobu, než je opce uplatněna. Výnos alokovaný opci je vykazován ve výši relativní samostatné prodejní ceny hmotného práva, když
zákazník opci uplatní.
Pohledávka je vykázána, pokud je plnění bezpodmínečné, protože před splatností platby je vyžadováno pouze uplynutí času. Platby jsou obvykle splatné do 14 dní.
Při účtování smluvních aktiv v rámci modelu očekáváné ztráty podle IFRS 9 se bere v úvahu úvěrové riziko zákazníka. O snížení hodnoty a opětovného zrušení
snížení hodnoty smluvního aktiva je účtováno v souladu s IFRS 9.
Smluvní náklady
Provize jsou považovány za přírůstkové náklady na získání smlouvy a jsou vykázány jako Smluvní náklady. Smluvní náklady jsou amortizovány po odhadovanou
dobu udržení zákazníka. Amortizace se ve výkazech vykazuje v rámci Provizí obchodním partnerům v položce Ostatních provozních nákladů (související
s nepřímým prodejním kanálem) a v rámci Mzdových nákladů v položce Osobních nákladů (související s přímým prodejním kanálem).
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 jsou zboží a materiál spotřebovány
a služby přijaty.

2.18 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 vázanou na akcie, Společnost vykáže náklad proti rezervě, která je přeceněna ke každému
rozvahovému dni. V případě nepeněžní transakce s úhradou akciemi, Společnost vykáže náklad proti kapitálovému fondu, který je přeceněn na reálnou
hodnotu k datu poskytnutí vypořádání.

2.19 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.

2.20 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.
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2.21 Komparativa
Společnost přijala IFRS 16 za použití modifikované retrospektivní metody přijetí s datem prvotního použití 1. leden 2019. Podle této metody je standard
aplikován retrospektivně s kumulativním efektem prvotního použití standardu vykázaného k datu prvotního použití. Nové účetní politiky jsou uvedeny
v Poznámce 2.11 a 2.14.
Nájmy dříve klasifikované jako finanční leasingy
Do 31. prosince 2018 leasingy pozemků, budov a zařízení, kde Společnost byla nájemcem a nesla v podstatě všechna rizika a odměny vyplývající z držení
aktiva, byla klasifikována jako finanční leasing. Finanční leasing byl kapitalizován na počátku leasingu v tržní hodnotě pronajímaného aktiva nebo v čisté
současné hodnotě minimálních leasingových plateb, pokud byly nižší. Související závazky z leasingu, snížené o finanční náklady, byly vykázány v ostatních
krátkodobých a dlouhodobých závazcích. Každá leasingová splátka byla alokována mezi závazkem a finančním nákladem. Finanční náklad byl účtován
do zisku nebo ztráty po dobu leasingu tak, aby bylo dosaženo periodické konstantní úrokové sazby aplikované na zůstatkovou hodnotu závazku v každém
období. Budovy, pozemky a zařízení pořízené na finanční leasing byly odepisovány po dobu životnosti aktiva, nebo pokud není dostatečně jisté, že Společnost
získá vlastnictví na konci dobu leasingu, kratší z dob životnost aktiva a doby leasingu.
Vzhledem k přijetí standardu IFRS 16 byly Dohody o páteřním připojení (BTA), klasifikované podle IAS 17 jako finanční leasing, posouzeny jako smlouvy
neobsahující leasing podle IFRS 16.9, což vedlo k odúčtování dlouhodobého hmotného majetku ve výši 503 mil. Kč, z toho 419 mil. Kč bylo přeúčtováno
do nákladů příštích období a 84 mil. Kč zaúčtováno proti závazku z leasingu podle IFRS 16. Zbývající najímané budovy, pozemky a zařízení v hodnotě
1 959 mil. Kč byly reklasifikovány jako aktiva z práv užívání.
Společnost nezměnila počáteční účetní hodnoty vykázaných aktiv a závazků k datu prvotního použití pro leasingy dříve klasifikované jako finanční leasing
(tj. aktiva z práva užívání a závazky z leasingu rovnající se aktivům a závazkům z leasingu podle IAS 17), s výjimkou smluv s fixní leasingovou komponentou,
pro které byly tyto komponenty kapitalizovány podle IFRS 16 jako praktické zjednodušení.
Nájmy dříve účtované jako operativní leasingy
Nájmy, u kterých významná rizika a odměny z vlastnictví nebyly přeneseny na Společnost jako nájemce, byly klasifikovány jako operativní leasing. Platby
za operativní leasing (očištěné o jakékoliv pobídky získané od pronajímatele) byly účtovány do zisku nebo ztráty na lineární bázi po dobu leasingu.
Při přijetí IFRS 16 Společnost vykázala závazky z leasingu v částce 6 280 mil. Kč pro ty leasingy, které byly dříve klasifikovány jako operativní leasing. Aktiva
z práva užívání byla vykázána na základě částky, která se rovná závazkům z leasingu, upraveným o veškeré dříve vykázané předplacené a časově rozlišené
leasingové splátky. Závazky z leasingu byly vykázány na základě současné hodnoty zbývajících leasingových splátek, diskontovaných za použití přírůstkové
výpůjční úrokové sazby k datu prvotního použití.
mil. Kč
AKTIVA
OBĚŽNÁ AKTIVA
Náklady příštích období a ostatní oběžná aktiva
Oběžná aktiva celkem
DLOUHODOBÁ AKTIVA
Aktiva z práva užívání
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Náklady příštích období a ostatní dlouhodobá aktiva
Dlouhodobá aktiva celkem
AKTIVA CELKEM
mil. Kč
ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Ostatní finanční závazky
Obchodní a jiné závazky
Krátkodobé závazky celkem
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Ostatní finanční závazky
Rezerva na nevýhodný leasing
Odložený daňový závazek
Dlouhodobé závazky celkem
VLASTNÍ KAPITÁL
Nerozdělený zisk
Vlastní kapitál celkem
PASIVA CELKEM
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IAS 17 zůstatková hodnota
31. 12. 2018

Efekt přijetí IFRS 16 IFRS 16 zůstatková hodnota
1. 1. 2019

489
15 114

-10
-10

479
15 104

0
15 778
7 936
277
27 716
42 830

8 287
-2 462
-10
391
6 206
6 196

8 287
13 316
7 926
668
33 922
49 026

IAS 17 zůstatková hodnota
31. 12. 2018

Efekt přijetí IFRS 16 IFRS 16 zůstatková hodnota
1. 1. 2019

234
5 361
6 938

943
-32
911

1 177
5 329
7 849

1 264
830
888
3 181

5 337
-54
0
5 283

6 601
776
888
8 464

31 690
32 711
42 830

2
2
6 196

31 692
32 713
49 026
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Závazky z leasingu k 1. lednu 2019 lze sesouhlasit se závazky z operativního leasingu k 31. prosinci 2018 následovně:
mil. Kč
Závazky z operativního leasingu k 31. prosinci 2018
Závazky týkající se leasingů dříve klasifikovaných jako finanční leasing dle IAS 17
Závazky týkající se leasingů dříve klasifikovaných jako finanční leasing dle IAS 17, které nejsou leasingem dle IFRS 16
Platby vztahující se k evergreen smlouvám* vztahující se k obdobím po výpovědní lhůtě k 31. prosinci 2018
Celkové nediskontované závazky z leasingu k 1. lednu 2019
Vážený průměr přírůstkové výpůjční úrokové sazby k 1. lednu 2019
Diskontované závazky z leasingu k 1. lednu 2019

2 508
1 883
-84
5 337
9 644
3,41 %
7 615

* Smlouvy, u nichž není ve smlouvě stanovena splatnost, nebo smlouvy s tzv. tichou prolongací.

3 Řízení finančních rizik
3.1 Principy řízení finančních rizik
Z činnosti Společnosti vyplývá řada finančních rizik, zejména úvěrové riziko, riziko likvidity, riziko z pohybu měnových kurzů, úrokových sazeb. 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 pro požadovaný rating.
Řízení finančních rizik provádí Treasury oddělení Společnosti podle postupů a směrnic stanovených představenstvem Společnosti s výjimkou úvěrového rizika
vyplývajícího z obchodního styku, které řídí oddělení řízení kreditních rizik.

3.2 Tržní rizika
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,
– ostatní finanční závazky.
Efekt pohybu ostatních měnových kurzů (SDR, USD, CHF, GBP, AUD) nemá významný dopad na účetní závěrku Společnosti.
Pohyb kurzu EUR o 100 bazických bodů*
Znehodnocení
Zhodnocení

Dopad na zisk po zdanění v mil. Kč
31. 12. 2019
31. 12. 2018
-6
-47
6
47

* Za předpokladu neměnných ostatních proměnných.
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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*
Pokles
Nárůst

Dopad na zisk po zdanění v mil. Kč
31. 12. 2019
31. 12. 2018
-54
-47
54
47

* Za předpokladu neměnných ostatních proměnných.

3.3 Úvěrové riziko
Výběr protistran pro transakce s finančními prostředky Společnosti 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.
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
IFRS 9 zavedl nový model očekávané ztráty ze snížení hodnoty, který vyžaduje včasnější rozpoznání kreditních ztrát. Konkrétně standard vyžaduje, aby účetní
jednotky vykázaly očekávané kreditní ztráty spíše než pouze vzniklé kreditní ztráty, jako tomu bylo v případě IAS 39. Společnost tvoří opravnou položku, která
představuje odhad očekávané kreditní ztráty k pohledávkám z obchodních styků, k ostatním pohledávkám a smluvním aktivům. Peněžní prostředky a peněžní
ekvivalenty rovněž podléhají požadavkům na snížení hodnoty dle IFRS 9, nicméně zjištěná ztráta ze snížení hodnoty byla nevýznamná.
Ztráty ze snížení hodnoty jsou vykázány tak, aby pokryly jak individuálně významné vystavení kreditnímu riziku, tak i portfoliovou ztrátu pro aktiva, u kterých se
snížení hodnoty nevyhodnocuje individuálně. Objektivní důkaz o snížení hodnoty portfolia pohledávek zahrnuje minulou zkušenost Společnosti vybírat platby,
změny v interních a externích hodnoceních zákazníků, současný stav a pohled Společnosti na stav ekonomiky během očekávané životnosti pohledávek.
V případě finančních aktiv, která zahrnují peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, úvěry, termínované vklady, pohledávky z obchodních styků a ostatní
pohledávky, vystavení Společnosti kreditnímu riziku vzniká z potenciálního selhání protistrany a maximálně se rovná účetní hodnotě těchto finančních aktiv.
Společnost hodnotí své finanční investice ke každému rozvahovému dni, aby zjistila, zda existují nějaké objektivní důkazy o tom, že jsou znehodnoceny.
Finanční investice se považuje za znehodnocenou, pokud objektivní důkaz naznačuje, že jedna nebo více událostí negativně ovlivnily odhadované budoucí
peněžní toky této investice. Významná finanční aktiva jsou testována na snížení hodnoty individuálně. Zbývající finanční aktiva jsou zhodnocena portfoliově
ve skupinách, které mají podobné charakteristiky úvěrového rizika. Ztráta ze snížení hodnoty finančního aktiva se vypočítá jako rozdíl mezi jeho účetní
hodnotou a současnou hodnotou odhadovaných peněžních toků diskontovaných původní efektivní úrokovou mírou. Veškeré ztráty ze snížení hodnoty jsou
vykázány v zisku nebo ztrátě. Ztráta ze snížení hodnoty je odúčtována, pokud odúčtování objektivně souvisí s událostmi, které nastaly až po vykázání ztráty.
Odúčtování ztráty ze snížení hodnoty se vykazuje v zisku nebo ztrátě.
Pohledávky z obchodních styků se zákazníky služeb elektronických komunikací se zvýšeným úvěrovým rizikem jsou do jisté míry zajištěny zástavním právem
ve formě hotovostních vkladů, které jsou vratné po ukončení smlouvy nebo zaúčtovány proti nezaplaceným pohledávkám.
Pohledávky za Skupinou DTAG nevedou k významnému úvěrovému riziku. Tyto pohledávky jsou vypořádány prostřednictvím mezipodnikového zúčtovacího
centra Skupiny, a proto jsou zařazeny do kategorie BBB+.
Společnost tvoří opravnou položku, která představuje odhad očekávané kreditní ztráty k pohledávkám z obchodních styků, k ostatním pohledávkám
a smluvním aktivům. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty rovněž podléhají požadavkům na snížení hodnoty dle IFRS 9, nicméně zjištěná ztráta ze snížení
hodnoty byla nevýznamná.
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Tabulka sumarizuje věkovou strukturu pohledávek a maximální vystavení úvěrovému riziku:
31. 12. 2019
mil. Kč
Obchodní pohledávky a nevyfakturované pohledávky
– obchodní pohledávky za skupinou DTAG
– obchodní pohledávky za třetími stranami
Jiné pohledávky
– jiné pohledávky za skupinou DTAG
– jiné pohledávky za třetími stranami
Opravné položky
– k obchodním pohledávkám za třetími stranami
Obchodní a jiné pohledávky (netto)
31. 12. 2018
mil. Kč
Obchodní pohledávky a nevyfakturované pohledávky
– obchodní pohledávky za skupinou DTAG
– obchodní pohledávky za třetími stranami
Jiné pohledávky
– jiné pohledávky za skupinou DTAG
– jiné pohledávky za třetími stranami
Opravné položky
– k obchodním pohledávkám za třetími stranami
Obchodní a jiné pohledávky (netto)

Před
splatností

Do 90 dní

91–180 dní

Po splatnosti
181–360 dní

1–2 roky

2 roky a více

Celkem

678
4 133

49
356

11
83

2
137

0
189

0
2 267

740
7 165

264
0

0
81

0
9

0
14

0
4

0
30

264
138

-129
4 946

-27
459

-25
78

-54
99

-193
0

- 2 079
218

-2 507
5 800

Před
splatností

Do 90 dní

91–180 dní

Po splatnosti
181–360 dní

1–2 roky

2 roky a více

Celkem

617
4 441

131
613

7
119

43
128

2
244

0
2 364

800
7 909

71
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

71
2

-78
5 053

-36
708

-30
96

-63
108

-152
94

-2 131
233

-2 490
6 292

Brutto účetní hodnota obchodních a jiných pohledávek, která představuje maximální vystavení vůči úvěrovému riziku, k 31. prosinci 2019 činila 8 307 mil. Kč
(31. prosince 2018: 8 782 mil. Kč).
Pokud Společnost posoudí, že není pravděpodobné uhrazení aktiva, odpovídající částky jsou odepsány. Indikátory, že není pravděpodobné uhrazení, zahrnují
kromě jiného to, že částky jsou nemateriální a je neekonomické je vymáhat, selhání dlužníka, že není schopen splácet smluvní částky nebo není možné
poskytnout splátkový kalendář z důvodu insolvence nebo bankrotu.
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 hypoteční dluhopisy nebo 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. 2019
mil. Kč
Hotovost
Bankovní účty
Peněžní ekvivalenty
Celková expozice hotovosti, peněžních ekvivalentů a ostatních finančních aktiv
31. 12. 2018
mil. Kč
Hotovost
Bankovní účty
Peněžní ekvivalenty
Celková expozice hotovosti, peněžních ekvivalentů a ostatních finančních aktiv

BBB- to BBB+
0
45
0
45

Standard & Poor’s dlouhodobý rating
A- to A+
AA- Nepřiřazeno
0
0
23
336
0
0
768
0
0
1 104
0
23

Celkem
23
381
768
1 172

BBB+
0
12
0
12

Standard & Poor’s dlouhodobý rating
A- to A+
AA- Nepřiřazeno
0
0
14
409
0
1
2 201
0
0
2 610
0
15

Celkem
14
422
2 201
2 637

Společnost má též významnou koncentraci úvěrového rizika vůči DTAG z důvodu finanční investice ve formě půjčky a derivátů. Hrubá účetní hodnota těchto
ostatních finančních aktiv představuje maximální vystavení úvěrovému riziku, které k 31. prosinci 2019 činilo 5 919 mil. Kč (31. prosince 2018: 3 634 mil. Kč),
viz Poznámka 6.
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3.4 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 Treasury oddělení 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.
Analýza zbytkové splatnosti finančních závazků je uvedena v Poznámce 15 a 16.

3.5 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 kotované ceny (neupravené) na aktivních trzích pro identická aktiva nebo závazky,
– úroveň 2 – použita jiná vstupní data než kotované 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 Společnosti oceněné reálnou hodnotou k 31. prosinci 2019. Společnost nemá žádná finanční aktiva
a závazky oceněné reálnou hodnotu v kategorii 1 a 3.
mil. Kč
Aktiva
Měnové forwardy s kladnou reálnou hodnotou
Aktiva celkem
Závazky
Měnové forwardy se zápornou reálnou hodnotou
Závazky celkem

Úroveň 2
31. 12. 2019

31. 12. 2018

0
0

5
5

34
34

11
11

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.
Zůstatková hodnota ostatních kategorií finančních aktiv a závazků k 31. prosinci 2019 a 31. prosinci 2018 se blížila jejich reálným hodnotám.
Rozdělení finančních aktiv a závazků do kategorií dle IFRS 9 je uvedeno v Poznámce 21.

3.6 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.
Společnost používá cizoměnové forwardové smlouvy k zajištění očekávaných peněžních toků. Transakce nepřesahující ekvivalent 15 mil. EUR (381 mil. Kč)
jsou účtovány jako deriváty k obchodování, kdy jsou změny reálné hodnoty účtovány do zisku nebo ztráty. Společnost v roce 2019 a 2018 neaplikovala
zajišťovací účetnictví.

4 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
mil. Kč
Bankovní účty a hotovost
Peněžní ekvivalenty
Celkem

31. 12. 2019
404
768
1 172

Peněžní ekvivalenty k 31. prosinci 2019 a k 31. prosinci 2018 se skládají především z bankovních depozit, depozitních směnek a REPO operací.
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5 Obchodní a jiné pohledávky
mil. Kč
Pohledávky z obchodního styku
Snížení o opravné položky k pochybným pohledávkám
Obchodní pohledávky (netto)
Ostatní pohledávky
Celkem

31. 12. 2019
7 905
-2 507
5 398
402
5 800

31. 12. 2018
8 709
-2 490
6 219
73
6 292

Pohledávky z obchodního styku zahrnují zejména pohledávky za uživateli komunikační sítě, pohledávky za ostatními poskytovateli komunikačních služeb,
pohledávky za partnery elektronického dobíjení předplacených karet a pohledávky za nezávislými obchodními zástupci.
Data splatností finančních aktiv se během let 2019 a 2018 nezměnila.
Pohyby opravných položek k obchodním a ostatním pohledávkám lze analyzovat následovně:
mil. Kč
Zůstatek k 1. 1.
Netto přírůstek za období
Použití opravné položky při odpisu pohledávek
Zůstatek k 31. 12.

2019
2 490
294
-277
2 507

2018
2 675
118
-303
2 490

31. 12. 2019
0
5 919
5 919

31. 12. 2018
5
3 629
3 634

6 Ostatní finanční aktiva
mil. Kč
Měnové forwardy s kladnou reálnou hodnotou
Úvěry ve skupině
Celkem

Společnost poskytla DTAG k 31. prosinci 2019 krátkodobý úvěr ve výši 5 919 mil. Kč (k 31. prosinci 2018: 3 629 mil. Kč). Úvěr se skládá ze tří individuálních
závazků se splatností do jednoho měsíce a s individuální úrokovou sazbou stanovenou na základě tržních podmínek. Důvodem pro alokaci většiny prostředků
bylo systematické přerozdělení přebytečné hotovosti Společnosti v domácí měně ve výši 5 800 mil. Kč a mimořádných přebytků cizí měny ve výši 119 mil. Kč
(4,5 mil. EUR).

7 Zásoby
mil. Kč
Telefony a příslušenství
Ostatní zásoby
Celkem

31. 12. 2019
267
324
591

31. 12. 2018
493
375
868
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8 Aktiva a závazky související se smlouvami se zákazníky
Společnost vykazuje následující aktiva a závazky související se smlouvami se zákazníky:
mil. Kč
Dlouhodobá aktiva
Smluvní aktiva
Očekávaná ztráta
Smluvní náklady
Dlouhodobá aktiva související se smlouvami se zákazníky
Oběžná aktiva
Smluvní aktivum
Očekávaná ztráta
Smluvní náklady
Oběžná aktiva související se smlouvami se zákazníky
Dlouhodobé závazky
Smluvní závazky
Dlouhodobé závazky související se smlouvami se zákazníky
Krátkodobé závazky
Smluvní závazky
Krátkodobé závazky související se smlouvami se zákazníky

2019

2018

25
-1
173
197

25
-3
201
223

578
-6
572
1 144

624
-18
588
1 194

320
320

199
199

715
715

636
636

Smluvní aktivum se vykazuje hlavně v případě ujednání o více elementech (např. Smlouva o mobilních službách plus telefon), kdy větší část celkového plnění je
přiřazena komponentě dodávané předem (mobilní telefon), což vyžaduje dřívější vykázání výnosu. Všechna smluvní aktiva k 31. prosinci 2019 jsou ve splatnosti.
Smluvní náklady jsou považovány za přírůstkové náklady na získání smlouvy a skládají se z provizí obchodním partnerům.
Smluvní závazky souvisí převážně s jednorázovými poplatky a platbě za předplacené tarifní služby.
Pohyby opravných položek ke smluvním aktivům lze analyzovat následovně:
mil. Kč
Zůstatek k 1. 1.
Úprava zůstatku k 1. 1 související s IFRS 15
Netto přírůstek za období
Použití opravné položky za období
Zůstatek k 31. 12.
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21
0

2018
0
16

34

5

-48
7

0
21
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9 Dlouhodobý nehmotný majetek
mil. Kč

Pořizovací cena
1. 1. 2018
Přírůstky
Úbytky
Převody*
31. 12. 2018
Dopad přijetí IFRS 16
k 1. 1. 2019
Dopad fúze k 1. 1. 2019
1. 1. 2019 (upraveno)
Přírůstky
Úbytky
Převody*
31. 12. 2019
Oprávky / opravné položky
1. 1. 2018
Odpisy
Úbytky
31. 12. 2018
Dopad přijetí IFRS 16
k 1. 1. 2019
1. 1. 2019 (upraveno)
Odpisy
Úbytky
31. 12. 2019
Zůstatková hodnota
1. 1. 2018
31. 12. 2018
1. 1. 2019 (upraveno)
31. 12. 2019

Ostatní nehmotný
Nedokončený
majetek majetek a poskytnuté
zálohy

Celkem

Zákaznické báze

Software

GSM/UMTS/LTE
licence

2 144
0
0
0
2 144
0

10 894
0
-388
1 131
11 637
0

7 556
0
0
62
7 618
0

792
95
-33
150
1 004
-45

1 731
1 476
-22
-1 343
1 842
0

23 117
1 571
-443
0
24 245
-45

9
2 153
0
0
0
2 153

0
11 637
20
-92
1 479
13 044

0
7 618
0
0
0
7 618

0
959
252
-37
351
1 525

0
1 842
1 121
-8
-1 830
1 125

9
24 209
1 393
-137
0
24 465

1 089
275
0
1 364
0

9 250
1 020
- 388
9 882
0

3 929
385
0
4 314
0

594
188
-33
749
-35

0
0
0
0
0

14 862
1 868
-421
16 309
-35

1 364
277
0
1 641

9 882
1 215
-92
11 005

4 314
424
0
4 738

714
188
-37
865

0
0
0
0

16 274
2 104
-129
18 249

1 055
780
789
512

1 644
1 755
1 755
2 039

3 627
3 304
3 304
2 880

198
255
245
660

1 731
1 842
1 842
1 125

8 255
7 936
7 935
7 216

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

Přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2019 tvoří hlavně nový software, zejména One.ERP systém (nový podnikový informační systém) a NG
CRM popsané níže, T-Mobile TV licence a aplikace a vylepšení ostatních aktuálně používaných IT systémů a aplikací.
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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.
mil. Kč

GSM licence
UMTS licence
LTE licence
Celkem GSM/UMTS/LTE licence

31. 12. 2019
Účetní
Zbývající doba
hodnota
odepisování (roky)
200
5
948
5
1 732
10
2 880

31. 12. 2018
Účetní
Zbývající doba
hodnota
odepisování (roky)
243
6
1 147
6
1 914
11
3 304

V roce 2016 Společnost koupila právo využívat kmitočtové pásmo k zajištění veřejné komunikační sítě pásmu 2600 MHz po dobu 13 let za celkovou úplatu
ve výši 730 mil. Kč. K 31. prosinci 2019 je právo ke kmitočtovému pásmu vykázáno jako nedokončený majetek. Právo používat frekvenční pásmo zatím není
připraveno k použití, Společnost čeká na získání individuálního oprávnění. Bez tohoto oprávnění nemůže být vysílání poskytnuto zákazníkům. Pouze jeho část
ve výši 115 mil. Kč se již využívá pro vysílání, a proto byla aktivována během roku 2018.
Software
Software je převážně tvořen novou platformou NG CRM, sloužící pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). Účetní hodnota NG CRM k 31. prosinci 2019 je
1 019 mil. Kč, plus 76 mil. Kč nedokončeného majetku (k 31. prosinci 2018: 999 mil. Kč a 24 mil. Kč nedokončeného majetku).
Další významnou položkou v hodnotě softwaru představuje podnikový informační systém One.ERP. Zůstatková hodnota One.ERP k 31. 12. 2019 je 284 mil. Kč,
plus 172 mil. Kč nedokončeného majetku (31. 12. 2018: 66 mil. Kč a 196 mil. Kč nedokončeného majetku).
Obě platformy jsou implementovány po etapách a poslední moduly jsou stále ve vývoji. Migrace na nové systémy ovlivnily řadu stávajících softwarů a systémů,
které bylo potřeba modifikovat. Částka kapitálových výdajů spojená s těmito modifikacemi není zahrnutá do ocenění NG CRM a One.ERP, ale je zahrnuta
v ocenění stávajícího softwaru a systémů.
Zákaznické báze
Zůstatek je tvořen převážně zákaznickými bázemi nabytými v podnikové kombinaci se společnostmi GTS Czech s.r.o., LEMO Internet a.s. a RegioNET Morava, a.s.
Zůstatkové hodnoty a zbývající doby odepisování zákaznických bází jsou uvedeny v tabulce níže.
mil. Kč

Národní zákaznická báze
Mezinárodní zákaznická báze
Ostatní zákaznické báze
Zákaznická báze celkem

31. 12. 2019
Zůstatková
Zbývající doba
hodnota odpisování (v letech)
227
2
277
3
8
14
512

31. 12. 2018
Zůstatková
Zbývající doba
hodnota odpisování (v letech)
389
3
391
4
0
0
780

Ostatní zákaznické báze obsahují vztahy se zákazníky využívající fixní služby získané při podnikových kombinacích v roce 2019 (viz Poznámka 14).
Níže uvedená tabulka ukazuje míru odlivu klientů (tzv. churn rate), která se používá při výpočtu životnosti báze, a to k 31. prosinci 2019 a k 31. prosinci 2018.
Tabulka obsahuje také analýzu, která ukazuje, jak by byla zůstatková hodnota ovlivněna, pokud by došlo ke změně parametru ve výpočtu.

Churn rate – Národní zákaznická báze
Hodnota použitá ve výpočtu životnosti
Při zvýšení o 20 %, tj. na
Potenciální snížení hodnoty (mil. Kč)
Churn rate – Mezinárodní zákaznická báze
Hodnota použitá ve výpočtu životnosti
Při zvýšení o 20 %, tj. na
Potenciální snížení hodnoty (mil. Kč)

31. 12. 2019

31. 12. 2018

14,29 %
17,14 %
-150

14,29 %
17,14 %
-123

12,03 %
14,43 %
-91

12,03 %
14,43 %
-75

Hodnota ostatních zákaznických bází je považována za nevýznamnou, proto k 31. prosinci 2019 nebyla provedena citlivostní analýza.
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10 Goodwill
mil. Kč
Pořizovací cena
T-Systems Czech Republic, a.s.
GTS Czech s.r.o.
LEMO Internet a.s.
RegioNET Morava, a.s.
Celkem

31. 12. 2019

31. 12. 2018

131
1 144
11
16
1 302

131
1 144
0
0
1 275

Hodnota goodwillu byla testována na snížení hodnoty k 31. prosinci 2019. Společnost je považována za jednu penězotvornou jednotku. Zpětně získatelná
částka penězotvorné jednotky je stanovena na úrovni hodnoty z užívání. Hodnota z užívání 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. Toto dlouhodobé tempo růstu je v souladu s předpověďmi za odvětví, ve kterém Společnost podniká (telekomunikace).
Výpočet budoucích očekávaných peněžních toků je založen na odhadu výnosů, přímých a nepřímých provozních nákladů a výdajů na pořízení dlouhodobého
majetku pro období 2020–2029.
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 z prodeje v kategoriích fix a IT jsou projektovány na základě
očekávaných prodejů 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 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 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 2019 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 2019 a k 31. prosinci 2018. Tabulka rovněž obsahuje analýzu citlivosti vyjadřující, k jakému snížení hodnoty goodwillu by došlo, pokud by se
změnily citlivé parametry použité ve výpočtu.

WACC
Hodnota použitá ve výpočtu
Při změně na hodnotu
Potenciální snížení hodnoty (mil. Kč)
Míra růstu
Hodnota použitá ve výpočtu
Při změně na hodnotu
Potenciální snížení hodnoty (mil. Kč)
Peněžní toky
Při změně o
Potenciální snížení hodnoty (mil. Kč)

31. 12. 2019

31. 12. 2018

5,54–5,61 %
9,73 %
0

6,11 %
10,11 %
0

2%
-2 %
0

2%
-2 %
0

-30 %
0

-30 %
0

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 ke snížení hodnoty.
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11 Dlouhodobý hmotný majetek
mil. Kč

Pořizovací cena
1. 1. 2018
Přírůstky
Úbytky
Převody*
31. 12. 2018
Dopad fúze k 1. 1. 2019
Dopad přijetí IFRS 16 k 1. 1. 2019
1. 1. 2019 (upraveno)
Přírůstky
Úbytky
Převody*
31. 12. 2019
Oprávky / opravné položky
1. 1. 2018
Odpisy
Úbytky
31. 12. 2018
Dopad fúze k 1. 1. 2019
Dopad přijetí IFRS 16 k 1. 1. 2019
1. 1. 2019 (upraveno)
Odpisy
Úbytky
Převody*
31. 12. 2019
Zůstatková hodnota
1. 1. 2018
31. 12. 2018
1. 1. 2019 (upraveno)
31. 12. 2019

Budovy a pozemky

Zařízení a ostatní
dlouhodobý majetek

Nedokončený
majetek zálohy
a náhradní díly – síť

Celkem

8 474
18
-441
399
8 450
0
253
8 197
0
-72
-3 501
4 624

24 678
146
-2 149
1 838
24 513
68
-2 980
21 601
319
-319
4 895
26 496

950
2 477
-34
-2 237
1 156
2
0
1 158
2 064
-68
-1 394
1 760

34 102
2 641
-2 624
0
34 119
70
-3 233
30 956
2 383
-459
0
32 880

3 817
372
-426
3 763
0
-18
3 745
104
-70
-1 318
2 461

14 629
2 035
-2 087
14 577
4
-753
13 828
1 940
-304
1 318
16 782

1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1

18 447
2 407
-2 513
18 341
4
-771
17 574
2 044
-374
0
19 244

4 657
4 687
4 452
2 163

10 049
9 936
7 773
9 714

949
1 155
1 157
1 759

15 655
15 778
13 382
13 636

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

Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku v roce 2019 tvoří zejména síťová technologie a optická vlákna.
Vyřazení budov a pozemků stejně tak zařízení a ostatních hmotných aktiv představuje odúčtování leasingů, které byly klasifikovány jako finanční leasing
dle IAS 17, a jejich přeúčtování jako aktiva z práva užívání. Viz sekce 2.21 a 12.

Společná ujednání
V roce 2013 vstoupila Společnost do společného ujednání se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o sdílení sítí 2G a 3G, resp. sdílení
aktivních a pasivních 2G a 3G síťových prvků na základě geografického rozdělení území České republiky. K 31. prosinci 2019 bylo sdíleno 2 457 bodů sítě
na straně Společnosti a 2 496 bodů sítě na straně Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (k 31. prosinci 2018 bylo sdíleno 2 442 bodů sítě na straně
Společnosti a 2 480 bodů sítě na straně Česká telekomunikační infrastruktura a.s.).
V roce 2014 vstoupila Společnost do obdobného společného ujednání se společností Česká telekomunikační infrastruktura 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. prosinci 2019 bylo sdíleno 2 450 bodů sítě na straně Společnosti a 2 476 bodů sítě na straně Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(k 31. prosinci 2018 bylo sdíleno 2 434 bodů sítě na straně Společnosti a 2 450 bodů sítě na straně Česká telekomunikační infrastruktura 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 bude učiněno v průběhu platnosti
smlouvy. Vzhledem ke skutečnosti, že společné ujednání není součástí samostatné společnosti, Společnost je klasifikovala jako společnou činnost.
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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 odlišné klasifikaci aktivních a pasivních prvků sítě Společnost přistupuje různými způsoby k oběma smlouvám o sdílení sítí. Aktivní prvky byly
klasifikovány a vykazovány jako individuálně držená aktiva oceněná v pořizovací ceně stejně jako ostatní individuálně držená aktiva Společnosti. Pasivní prvky
byly klasifikovány jako společně držená aktiva a oceněny prvotně v reálné hodnotě, následně pak v pořizovací ceně snížené o kumulované odpisy.
Společnost zvážila rizika vyplývající ze společných ujednání a vyhodnotila je jako nevýznamná.

12 Aktiva z práva užívání
Společnost má leasingové smlouvy pro různé položky:
– prostor na telekomunikační infrastruktuře třetích stran, střechy a pozemky k instalaci vlastních telekomunikačních zařízení – TMCZ využívá prostor na pozemku
třetí strany pro výstavbu vlastního stožáru nebo přenosové věže. Tyto stožáry a věže se používají pro telekomunikační zařízení (např. antény) TMCZ,
– výlučná věcná břemena – věcné břemeno je zákonné právo užívat, přistupovat nebo přecházet po majetku jiné osoby (např. pozemek nebo společné
prostory v budově) pro konkrétní omezený účel. Věcná břemena se udělují zejména z důvodu vybudování stožárů nebo průchodu kabelu přes, pod nebo skrz
existující pozemek,
– obchody – obchodní prostory v budově nebo nákupním centru,
– technické prostory – např. pronájem datového centra,
– kancelářské prostory – kancelářské prostory slouží zaměstnancům TMCZ jako místo, kde mohou vykonávat svou práci,
– pronajaté okruhy – smlouvy o pronájmu optických vláken.
Níže jsou uvedeny zůstatkové hodnoty aktiv z práva užívání Společnosti k 31. lednu 2019.
mil. Kč
Pořizovací cena
1. 1. 2019*
Přírůstky
Úbytky
31. 12. 2019
Oprávky / opravné položky
1. 1. 2019*
Odpisy
Úbytky
31. 12. 2019
Zůstatková hodnota
1. 1. 2019*
31. 12. 2019

Pronajaté pozemky

Pronajaté budovy

Pronajaté technické
vybavení a stroje

Celkem

2 213
115
-73
2 255

4 093
1 053
-185
4 961

2 035
48
-66
2 017

8 341
1 216
-324
9 233

0
154
-5
149

54
724
-24
754

0
216
-3
213

54
1 094
-32
1 116

2 213
2 106

4 039
4 207

2 035
1 804

8 287
8 117

* V předchozím roce Společnost vykázala aktiva a závazky z leasingu související s leasingy klasifikovanými jako finanční leasing dle IAS 17 Nájmy. Aktiva byla vykázána v budovách, pozemcích a zařízení
a závazky jako součást závazků Společnosti. Pro úpravy vykázané při přijetí IFRS 16 k 1. lednu 2019 viz Poznámka 2.21.

13 Investice v dceřiných podnicích
Dne 1. ledna 2015 získala Společnost 100% podíl na společnosti CE Colo Czech s.r.o. za částku 1 422 mil. Kč (celá částka zaplacená 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 CE Colo Czech s.r.o. je pronájem prostor v datových centrech.
Dne 31. října 2019 získala Společnost 100% podíl na společnosti Planet A, a.s. za částku 472 mil. Kč (celá částka zaplacená v hotovosti) a stala se tak její mateřskou
společností. Hlavním předmětem podnikání Planet A, a.s. je provozování veřejné pevné telekomunikační sítě a poskytování telekomunikačních služeb.
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14 Podnikové kombinace
Dne 31. prosince 2018 získala Společnost 100% podíl na společnosti LEMO Internet a.s. za částku 53 mil. Kč (celá částka zaplacená v hotovosti) a stala se tak
její mateřskou společností. Hlavním předmětem podnikání LEMO Internet a.s. je provozování veřejné telekomunikační sítě.
Dne 31. prosince 2018 získala Společnost také 100% podíl na společnosti RegioNET Morava, a.s. za částku 41 mil. Kč (celá částka zaplacená v hotovosti)
a stala se tak její mateřskou společností. Hlavním předmětem podnikání RegioNET Morava, a.s. je provozování veřejné telekomunikační sítě.
Ke dni 1. ledna 2019 došlo k fúzi mezi Společností a společnostmi RegioNET Morava, a.s. a LEMO Internet a.s.
Standard IFRS 3 vyžaduje, aby aktiva a závazky Zanikajících společností byly k datu akvizice oceněny reálnou hodnotou. K datu akvizice došlo k alokaci kupní
ceny (tzv. „Purchase price allocation“ nebo „PPA“) na identifikovatelná aktiva a závazky LEMO Internet a.s. a RegioNET Morava, a. s. (dále „Zanikající
společnosti“). Převýšení reálné hodnoty identifikovatelných aktiv a závazků nad jejich zůstatkovou účetní hodnotou o 49 mil. Kč vedlo k zaúčtování odloženého
daňového závazku ve výši 9 mil. Kč. Pořizovací cena investice Zanikajících společností ve výši 94 mil. Kč byla eliminována proti vlastnímu kapitálu Zanikajících
společností ve výši 27 mil. Kč a zmíněné alokaci kupní ceny a odloženému daňovému závazku. Hodnota goodwillu tedy činí 27 mil. Kč.
AKTIVA
mil. Kč
OBĚŽNÁ AKTIVA
Obchodní a jiné pohledávky
Oběžná aktiva celkem
DLOUHODOBÁ AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek
Goodwill
Dlouhodobý hmotný majetek
Investice v dceřiném podniku
Dlouhodobá aktiva celkem
AKTIVA CELKEM

RegioNET Morava,
a.s. CZ GAAP*
31. 12. 2018

LEMO Internet a.s.
CZ GAAP*
31. 12. 2018

Dopad fúze

Celkový dopad
1. 1. 2019

1
1

1
1

0
0

2
2

0
0
11
0
11
12

0
0
15
0
15
16

9
27
40
-94
-18
-18

9
27
66
-94
8
10

RegioNET Morava,
a.s. CZ GAAP*
31. 12. 2018

LEMO Internet a.s.
CZ GAAP*
31. 12. 2018

Dopad fúze

Celkový dopad
1. 1. 2019

0
0

1
1

0
0

1
1

0
0
0

0
0
1

9
9
9

9
9
10

4
13
-5
12
12

2
21
-8
15
16

-6
-34
13
-27
-18

0
0
0
0
10

* CZ GAAP – Výkaz finanční pozice přepraven dle Českých účetních standardů („CZ GAAP“).

ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL
mil. Kč
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Obchodní a jiné závazky
Krátkodobé závazky celkem
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Odložený daňový závazek
Dlouhodobé závazky celkem
ZÁVAZKY CELKEM
VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Nerozdělený zisk
Vlastní kapitál celkem
ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM
* CZ GAAP – Výkaz finanční pozice přepraven dle Českých účetních standardů („CZ GAAP“).
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15 Obchodní a jiné závazky
mil. Kč
Závazky z obchodního styku
Dohadná položka na provozní a investiční výdaje
Obchodní závazky celkem
Měnové forwardy se zápornou reálnou hodnotou
Finanční závazky celkem
Závazky za zaměstnanci
Ostatní daně a sociální zabezpečení
Ostatní závazky
Nefinanční závazky celkem
Celkem

31. 12. 2019
1 884
2 804
4 688
34
4 722
656
180
6
842
5 564

31. 12. 2018
1 780
2 723
4 503
11
4 514
610
230
7
847
5 361

Zbytkové smluvní doby splatnosti finančních závazků (smluvní nediskontované peněžní toky) jsou následující (smluvní splatnosti závazků z finančního leasingu
jsou uvedeny v Poznámce 16):
mil. Kč
31. 12. 2019
Obchodní závazky
Dohadná položka na provozní a investiční výdaje
Obchodní závazky celkem
Forwardové smlouvy
– záporná reálná hodnota
– kladná reálná hodnota
Forwardové smlouvy – celkem*

na požádání

do 30 dní

31–90 dní

nad 91 dní

Celkem

244
748
992

1 080
1 804
2 884

409
252
661

151
0
151

1 884
2 804
4 688

0
0
0

261
28
289

399
0
399

1 677
22
1 699

2 337
50
2 387

* Nasmlouvaná nominální hodnota. Podle smlouvy Společnost zaplatí nominální hodnoty v Kč a protihodnotou obdrží částky v cizích měnách stanovené na základě odsouhlasených forwardových
směnných kurzů.

mil. Kč
31. 12. 2018
Obchodní závazky
Dohadná položka na provozní a investiční výdaje
Obchodní závazky celkem
Forwardové smlouvy
– záporná reálná hodnota
– kladná reálná hodnota
Forwardové smlouvy – celkem*

na požádání

do 30 dní

31–90 dní

nad 91 dní

Celkem

356
906
1 262

925
878
1 803

388
939
1 327

111
0
111

1 780
2 723
4 503

0
0
0

226
44
270

351
55
406

1 268
597
1 865

1 845
696
2 541

* Nasmlouvaná nominální hodnota. Podle smlouvy Společnost zaplatí nominální hodnoty v Kč a protihodnotou obdrží částky v cizích měnách stanovené na základě odsouhlasených forwardových
směnných kurzů.
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16 Ostatní finanční závazky
mil. Kč

31. 12. 2019

Krátkodobé závazky z pronájmu
Ostatní úročené závazky**
Celkem krátkodobé ostatní finanční závazky
Dlouhodobé závazky z finančního pronájmu
Dlouhodobé ostatní úročené závazky**
Dlouhodobé zálohy tarifních zákazníků*
Celkem dlouhodobé ostatní finanční závazky
Celkem

862
112
974
6 696
94
6
6 796
7 770

1. 1. 2019
po přijetí IFRS 16
1 068
109
1 177
6 547
48
6
6 601
7 778

Závazky z finančního
pronájmu
72
143
647
862
2 585
4 111
7 558

31. 12. 2019
Ostatní úročené
závazky
9
19
87
115
97
0
212

31. 12. 2018
125
109
234
1 210
48
6
1 264
1 498

* Zálohy tarifních zákazníků vratné po skončení smluvního vztahu zajišťují pohledávky z obchodního styku.
** Závazky z kapitalizovaných práv na mediální obsah.

mil. Kč

Do 30 dní
31–90 dní
Nad 91 dní
Do 1 roku
1–5 let
Nad 5 let
Ostatní finanční závazky celkem
mil. Kč

Do 30 dní
31–90 dní
Nad 91 dní
Do 1 roku
1–5 let
Nad 5 let
Ostatní finanční závazky celkem

1. 1. 2019 po přijetí IFRS 16
31. 12. 2018
před přijetím Závazky z finančního
Ostatní úročené
IFRS 16
pronájmu
závazky
19
39
176
234
344
920
1 498

89
178
801
1 068
2 515
4 032
7 615

9
18
82
109
53
1
163

Celkem
81
162
734
977
2 682
4 111
7 770

Celkem
98
196
883
1 177
2 568
4 033
7 778

Zbytkové smluvní doby splatnosti nediskontované peněžní toky ze závazků z finančního pronájmu jsou následující:
mil. Kč
Do 30 dní
31–90 dní
Nad 91 dní
Do 1 roku
1–5 let
Nad 5 let
Celkové nediskontované peněžní toky ze závazků z finančního pronájmu
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31. 12. 2019
92
184
828
1 104
2 812
5 014
8 930

1. 1. 2019
31. 12. 2018
po přijetí IFRS 16 před přijetím IFRS 16
95
15
190
29
857
134
1 142
178
3 347
526
5 155
1 179
9 644
1 883
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Sesouhlasení peněžních toků použitých ve finanční činnosti je následující:
mil. Kč
1. 1. 2018
Přírůstky
Peněžní toky použité ve finanční činnosti
31. 12. 2018
Dopad přijetí IFRS 16 k 1. 1. 2019
1. 1. 2019 (upraveno)
Přírůstky
Peněžní toky použité ve finanční činnosti
Úrok
31. 12. 2019

Závazky z finančního
pronájmu
1 422
64
-151
1 335
6 280
7 615
921
-1 232
254
7 558

Ostatní úročené
závazky
60
201
-104
157
0
157
230
-181
0
206

Bankovní úvěry
a kontokorenty
0
44
-44
0
0
0
72
-72
0
0

Celkem
1 482
309
-299
1 492
6 280
7 772
1 223
-1 485
254
7 764

Společnost má k 31. prosinci 2019 k dispozici kontokorentní a flexibilní úvěrové linky v celkovém limitu 4 mil. EUR (102 mil. Kč), 1 mil. USD (23 mil. Kč)
a 1 575 mil. Kč (k 31. prosinci 2018: 1 mil. EUR nebo 26 mil. Kč a 1 375 mil. Kč). Společnost k 31. prosinci 2019 ani k 31. prosinci 2018 kontokorentní
úvěr nečerpala.

17 Rezervy
mil. Kč
Ostatní rezervy
Celkem krátkodobé rezervy
Rezerva na uvedení majetku do původního stavu
Ostatní rezervy
Celkem dlouhodobé rezervy
Celkem
mil. Kč

1. 1. 2018
Tvorba
Zrušení
Čerpání
Úrok
31. 12. 2018
Dopad přijetí IFRS 16 k 1. 1. 2019
1. 1. 2019 (upraveno)
Tvorba
Zrušení
Čerpání
Úrok
31. 12. 2019

Rezerva na uvedení
majetku
do původního stavu
772
25
-15
-43
-17
722
0
722
39
0
-5
32
788

31. 12. 2019
211
211
788
51
839
1 050

31. 12. 2018
338
338
722
108
830
1 168

Ostatní rezervy

Celkem

512
66
-108
-24
0
446
-54
392
67
-171
-26
0
262

1 284
91
-123
-67
-17
1 168
-54
1 114
106
-171
-31
32
1 050

Rezerva na uvedení majetku do původního stavu představuje náklady na uvedení pronajatých lokalit do původního stavu v souladu s podmínkami leasingových
smluv. Tato rezerva obsahuje nejistotu jak ve výši budoucích peněžních výdajů, tak v jejich načasování. Očekávané vyčerpání rezervy je v roce 2029 (rok
ukončení platnosti licence LTE).
Ostatní rezervy zahrnují zejména rezervy na soudní spory, nevýhodné smlouvy a bonusové programy řídících pracovníků.
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18 Odložený daňový závazek
Čistý odložený daňový závazek je vypočítán následujícím způsobem:
mil. Kč
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Rezervy a Závazky za zaměstnanci
Smluvní aktiva a Smluvní náklady
Aktiva z práva užívání
Závazek z finančního pronájmu
Ostatní položky
Základ pro výpočet odložené daně
Čistý odložený daňový závazek

31. 12. 2019
-4 449
1 446
-1 296
-8 126
7 558
501
-4 366
-830

31. 12. 2018
-4,742
1,416
-1 369
0
0
23
-4,672
-888

mil. Kč
Odložený daňový závazek:
– odložený daňový závazek k uplatnění nad 12 měsíců
– odložený daňový závazek k uplatnění do 12 měsíců
Odložený daňový závazek celkem
Odložená daňová pohledávka:
– odložená daňová pohledávka k uplatnění nad 12 měsíců
– odložená daňová pohledávka k uplatnění do 12 měsíců
Odložená daňová pohledávka celkem
Čistý odložený daňový závazek

31. 12. 2019

31. 12. 2018

-2 512
-124
-2 636

-1 028
-133
-1 161

1 416
390
1 806
-830

108
165
273
-888

Čistý odložený daňový závazek k 31. prosinci 2019 a k 31. prosinci 2018 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.
Období

Sazba daně z příjmů právnických osob
2019
2018
19 %
19 %

2020 a dále

Pohyb na účtu odložené daně z příjmů je následující:
Odložené daňové závazky
mil. Kč
1. 1. 2018
Zisk (+) / ztráta (-) běžného období
31. 12. 2018
Dopad fúze k 1. 1. 2019
Dopad přijetí IFRS 16 k 1. 1. 2019
1. 1. 2019 (upraveno)
Zisk (+) / ztráta (-) běžného období
31. 12. 2019
Odložené daňové pohledávky
mil. Kč
1. 1. 2018
Zisk (+) / ztráta (-) běžného období
31. 12. 2018
Dopad přijetí IFRS 16 k 1. 1. 2019
1. 1. 2019 (upraveno)
Zisk (+) / ztráta (-) běžného období
31. 12. 2019
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Dlouhodobý hmotný
a nehmotný majetek
-820
-81
-901
-9
0
-910
64
-846

Aktiva z práva
užívání
0
0
0
0
-1 177
-1 177
-367
-1 544

Smluvní aktiva
a smluvní náklady
-238
-22
-260
0
0
-260
14
-246

Celkem

Rezervy a závazky Závazky z finančního
za zaměstnance
pronájmu
253
0
16
0
269
0
0
1 177
269
1 177
6
259
275
1 436

Ostatní

Celkem

4
0
4
0
4
91
95

257
16
273
1 177
1 450
356
1 806

-1 058
-103
-1 161
-9
-1 177
-2 347
-289
-2 636
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19 Derivátové finanční nástroje
Forwardové smlouvy
Společnost měla ke konci roku 2019 otevřené měnové forwardové smlouvy v celkové nominální hodnotě 2 387 mil. Kč (k 31. prosinci 2018: 2 541 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 2019 byly otevřeny v roce 2019 a jsou splatné do konce roku 2020.
V roce 2019 byly vypořádány smlouvy v celkové nominální hodnotě 2 738 mil. Kč (v roce 2018: 3 227 mil. Kč).
Otevřené měnové forwardové smlouvy (mil. Kč)
Otevřené měnové forwardové smlouvy zajišťující ostatní cizoměnové závazky:
Kladná reálná hodnota (viz Poznámka 6)
Záporná reálná hodnota (viz Poznámka 14)
Celkem

31. 12. 2019

31. 12. 2018

0
-34
-34

5
-11
-6

20 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 2019 a k 31. prosinci 2018 představuje 520 000 kusů akcií. Všechny akcie nesou stejná práva.
Mezi práva akcionářů patří zejména:
– právo na podíl na zisku,
– právo na podíl na likvidačním zůstatku,
– hlasovací právo,
– 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.
Kapitálové fondy zahrnují zejména zákonný rezervní fond, který Společnost musí tvořit v souladu se svými stanovami. Použití zákonného rezervního fondu je
omezeno stanovami a fond nesmí být vyplacen akcionářům.
V roce 2019 Společnost vyplatila dividendu ve výši 5 596 mil. Kč (v roce 2018: 4 389 mil. Kč) (viz Poznámka 29). Dividenda na jednu akcii vyplacená v roce
2019 byla 10 761 Kč (v roce 2018: 8 440 Kč).
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21 Dodatečné informace k finančním nástrojům
Finanční aktiva a závazky podle tříd*
mil. Kč
Aktiva
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, z toho:
Peníze
Termínované vklady
Obchodní a jiné pohledávky**, z toho:
Ostatní finanční aktiva, z toho:
Úvěry ve skupině
Měnové forwardy s kladnou reálnou hodnotou
Závazky
Krátkodobé obchodní a jiné závazky** z toho:
Obchodní závazky
Měnové forwardy se zápornou reálnou hodnotou
Krátkodobé ostatní finanční závazky, z toho:
Závazky z finančního pronájmu
Ostatní úročené závazky
Dlouhodobé ostatní finanční závazky, z toho:
Přijatá depozita
Ostatní úročené závazky
Závazky z finančního pronájmu

Kategorie podle IFRS 9

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě
V reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (k obchodování)

Finanční závazky v naběhlé hodnotě
V reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (k obchodování)
Finanční závazky v naběhlé hodnotě
Finanční závazky v naběhlé hodnotě
Finanční závazky v naběhlé hodnotě
Finanční závazky v naběhlé hodnotě
Finanční závazky v naběhlé hodnotě

31. 12. 2019
Účetní hodnota

31. 12. 2018
Účetní hodnota

1 172
404
768
5 800
5 919
5 919
0

2 637
436
2 201
6 292
3 634
3 629
5

4 722
4 688
34
974
862
112
6 796
6
94
6 696

4 514
4 503
11
234
125
109
1 264
6
48
1 210

* 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 14).

Finanční aktiva vyjma obchodních a jiných pohledávek uvedených v Poznámce 5 nejsou ani po splatnosti, ani nemají sníženou hodnotu.

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. prosinci 2019:
31. 12. 2019
mil. Kč

Obchodní a jiné pohledávky
Obchodní závazky

Hrubá hodnota
kompenzace
ve výkazu finanční
pozice

Hrubá hodnota
zápočtu ve výkazu
finanční pozice

Čistá hodnota
po kompenzaci
ve výkazu finanční
pozice

5 800
-4 688

0
0

5 800
-4 688

Částka, která je
předmětem rámcové
dohody o zápočtu
a podobných
ujednání ve výkazu
finanční pozice
221
-221

Celková čistá
hodnota

Částka, která je
předmětem rámcové
dohody o zápočtu
a podobných
ujednání ve výkazu
finanční pozice
165
-165

Celková čistá
hodnota

5 579
-4 467

Následující tabulka zobrazuje obchodní pohledávky a závazky, kde proběhl zápočet k 31. prosinci 2018:
31. 12. 2018
mil. Kč

Obchodní a jiné pohledávky
Obchodní závazky
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Hrubá hodnota
kompenzace
ve výkazu finanční
pozice

Hrubá hodnota
zápočtu ve výkazu
finanční pozice

Čistá hodnota
po kompenzaci
ve výkazu finanční
pozice

6 292
-4 503

0
0

6 292
-4 503

6 127
-4 338
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22 Výnosy ze smluv se zákazníky
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
Prodej zboží
Poskytování služeb mobilní telekomunikační sítě
Poskytování služeb pevné telekomunikační sítě
Poskytování IT služeb
Ostatní
Celkem výnosy ze smluv se zákazníky

2019

2018

2 255
18 360
4 992
2 430
156
28 193

2 495
18 388
4 633
1 460
0
26 976

Výnosy vykázané v účetním období, které byly zahrnuty v počátečním zůstatku smluvních závazků na začátku účetního období, byly v roce 2019 ve výši
636 mil. Kč (v roce 2018: 524 mil. Kč).
Hodnota transakční ceny přiřazená k závazkům z plnění, které nebyly ke konci účetního období splněny, za rok 2019 činila 5 252 mil. Kč (v roce 2018: 5 706 mil Kč).
Společnost očekává, že zbývající částka transakční ceny, přidělená nevypořádaným smlouvám k 31. prosinci, bude vykázána do výnosů následovně:
mil. Kč
Příští účetní období
Druhý rok
Třetí až desátý rok
Celková zbývající část transakční ceny

31. 12. 2019
3 921
1 270
61
5 252

31. 12. 2018
4 204
1 434
68
5 706

2019
18
0
307
0
0
0
105
112
542

2018
36
84
883
120
2
105
43
111
1 384

2019
2 165
5 764
723
425
411
9 488

2018
2 491
5 511
477
436
220
9 135

23 Ostatní provozní výnosy
mil. Kč
Zisk z prodeje dlouhodobého majetku
Rozpuštění rezerv
Výnosy z přefakturace služeb v rámci skupiny DTAG
Nájemné
Pokuty a penále
Výnosy z propagace
Jiné provozní výnosy
Dividendový výnos
Celkem

24 Nakoupené zboží, materiál a telekomunikační služby
mil. Kč
Náklady na pořízení zboží a materiálu
Náklady na telekomunikační služby
Údržba telekomunikační sítě
Spotřeba energie – telekomunikační síť
Ostatní
Celkem
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25 Osobní náklady
mil. Kč
Mzdové náklady
Náklady na sociální zabezpečení – důchodové pojištění a připojištění
Náklady na sociální zabezpečení – ostatní
Odměny členům statutárních orgánů
Celkem
Průměrný počet zaměstnanců

2019
2 674
574
319
6
3 573
3 349

2018
2 660
571
318
18
3 567
3 499

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu zaměstnanců za celý rok. Společnost poskytuje zaměstnancům příspěvek na penzijní
připojištění. V roce 2019 celková výše příspěvku dosáhla 25 mil. Kč (v roce 2018: 25 mil. Kč).
Mzdové náklady zahrnují rovněž amortizaci kapitalizovaných smluvních nákladů na získání smlouvy se zákazníkem ve výši 101 mil. Kč v roce 2019 (v roce 2018:
83 mil. Kč).

26 Odpisy
mil. Kč
Odpisy licencí
Odpisy ostatních nehmotných aktiv
Odpisy aktiv z práva užívání
Odpisy hmotných dlouhodobých aktiv
Celkem

2019
424
1 680
1 094
2 044
5 242

2018
385
1 484
0
2 407
4 276

2019
488
1 090
0
0
127
382
304
173
203
58
217
3 042

2018
546
955
102
947
515
552
320
160
214
98
23
4 432

27 Ostatní provozní náklady
mil. Kč
Náklady na externí marketingové služby
Provize obchodním partnerům
Čistá ztráta ze snížení hodnoty pohledávek a odpisy pohledávek
Nájemné a operativní leasing
Přefakturace služeb sdílených v rámci skupiny DTAG
Opravy a údržba (kromě telekomunikační sítě)
Licenční poplatky
Ostatní provozní náklady související se zaměstnanci
Právní, konzultační a auditorské poplatky
Kancelářské dodávky, poštovné, bankovní poplatky
Ostatní
Celkem

Provize obchodním partnerům zahrnují rovněž amortizaci kapitalizovaných smluvních nákladů na získání smlouvy se zákazníkem ve výši 689 mil. Kč v roce
2019 (v roce 2018: 635 mil. Kč).
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28 Finanční výnosy a náklady
mil. Kč
Úrokové výnosy
Kurzové zisky
Ostatní finanční výnosy
Finanční výnosy celkem
Úrokové náklady
Kurzové ztráty
Ostatní finanční náklady
Finanční náklady celkem
Čisté finanční náklady (-) / výnosy (+)

2019
100
84
12
196
-255
-137
-31
-423
-227

2018
43
130
47
220
-67
-129
0
-196
24

2019
-1 487
67
-1 420

2018
-1 284
-94
-1 378

2019
6 891
-1 309

2018
6 974
-1 325

-109
81
-66
-17
-1 420

-43
28
-4
-34
-1 378

29 Daň z příjmů
Daňový náklad se skládá z následujících položek:
mil. Kč
Splatná daň
Odložená daň (viz Poznámka 17)
Daň z příjmů

Daň z příjmů byla vypočtena následujícím způsobem:
mil. Kč
Účetní zisk před zdaněním
Daň při použití zákonné daňové sazby*
Vliv následujících položek:
Daňově neuznatelné náklady
Nezdaňované výnosy
Dodatečné snížení/zvýšení daně za minulá období
Ostatní
Daň z příjmů
* V roce 2019 a 2018 byla použita sazba 19 % v souladu se zákonem o daních z příjmů.
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30 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.
Všechny transakce se spřízněnými stranami jsou prováděny dle zásady obvyklých tržních podmínek.

30.1 Transakce s akcionáři (přímými, nepřímými a konečnou mateřskou společností)
mil. Kč
Roaming, propojení a související nakoupené služby
Ostatní nakoupené služby a hmotné dodávky
Náklady z přefakturace služeb
Náklady z derivátových finančních nástrojů
Nákupy cizích měn v tržní hodnotě*
Nákupy celkem
Roaming, propojení a související prodané služby
Výnos z derivátových finančních nástrojů
Úrokový výnos z půjčky
Výnosy z přefakturace služeb a užívání společných platforem
Prodeje celkem

2019
197
81
172
65
2 585
3 100
231
6
88
263
588

2018
200
77
155
0
4 490
4 922
263
0
0
287
550

31. 12. 2019
319
0
5 919
264
6 502
504
34
538

31. 12. 2018
404
5
3 629
0
4 038
558
11
569

* Nákupy cizích měn zahrnují zejména měnové forwardy a swapy. Cena je stanovena na úrovni nejlepší tržní nabídky.

Zůstatky vzniklé z prodejů/nákupů zboží a služeb od akcionářů:
mil. Kč
Pohledávky z roamingu, propojení a souvisejících poskytnutých služeb
Pohledávky z derivátů (reálná hodnota)
Pohledávky z úvěru ve skupině
In-house cash
Pohledávky celkem
Závazky z roamingu, propojení a souvisejících nakoupených služeb
Závazky z derivátů (reálná hodnota)
Závazky celkem

V roce 2019 ani v roce 2018 Společnost neuskutečnila žádné transakce se svou mateřskou společností Deutsche Telekom Europe B.V.

30.2 Transakce s dceřinou společností
mil. Kč
Roaming, propojení a související nakoupené služby
Ostatní nakoupené služby a hmotné dodávky
Nákupy celkem
Roaming, propojení a související prodané služby
Prodeje celkem
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Zůstatky vzniklé z prodejů/nákupů zboží a služeb od dceřiné společnosti:
mil. Kč
Pohledávky z ostatních služeb a slev
Pohledávky celkem
Závazky z ostatních služeb a slev
Závazky celkem

31. 12. 2019
0
0
10
10

31. 12. 2018
1
1
12
12

2019
496
535
149
1 180
507
596
178
1 281

2018
334
259
360
953
232
577
17
826

31. 12. 2019
421
421
621
621

31. 12. 2018
395
395
437
437

30.3 Transakce s ostatními spřízněnými stranami ve skupině DTAG
mil. Kč
Roaming, propojení a související nakoupené služby
Ostatní nakoupené služby a hmotné dodávky
Náklady z přefakturace služeb
Nákupy celkem
Roaming, propojení a související prodané služby
Výnosy z přefakturace služeb a užívání společných platforem
Ostatní výnosy
Prodeje celkem

Zůstatky vzniklé z prodejů/nákupů zboží a služeb od ostatních spřízněných stran ve skupině DTAG:
mil. Kč
Pohledávky ze záloh, ostatních služeb a slev
Pohledávky celkem
Závazky z ostatních služeb a slev
Závazky celkem

30.4 Krátkodobé zaměstnanecké požitky
mil. Kč

Výkonné vedení
Představenstvo
Dozorčí rada
Celkem

2019
Průměrný počet
zaměstnanců
23
3
3
29

Částka
114
6
0
120

2018
Průměrný počet
zaměstnanců
24
3
3
30

Částka
126
18
0
144

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 2019 činila 21 mil. Kč (v roce 2018: 27 mil. Kč).
Příspěvky penzijního připojištění představovaly pro řídící pracovníky v roce 2019 částku 1 mil. Kč (v roce 2018: 1 mil. Kč).
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30.5 Zaměstnanecké požitky po skončení pracovního poměru poskytnuté řídícím pracovníkům
mil. Kč
Výplata motivačního bonusového programu*
Odstupné

2019
6
3

2018
34
1

* Společnost poskytuje řídícím pracovníkům zaměstnanecké požitky po skončení pracovního poměru ve formě motivačního bonusového programu. V případě splnění stanovených podmínek obdrží
oprávněné osoby částku, která vychází z výše jejich mzdy.

30.6 Bonusové plány řídících pracovníků
Společnost svým řídícím pracovníkům nabízí několik dlouhodobých bonusových plánů, v rámci nichž je každý rok vytvořena nová tranše s dobou platnosti
4 roky. Na výplatu těchto bonusových plánů byla k 31. prosinci 2019 vykázána celková rezerva ve výši 40 mil. Kč (k 31. prosinci 2018: 51 mil. Kč).

30.7 Dividendy
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 11. dubna 2019 vyplatila Společnost svému jedinému akcionáři dividendu v celkové výši 5 596 mil. Kč.
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 17. dubna 2018 vyplatila Společnost svému jedinému akcionáři dividendu v celkové výši 4 389 mil. Kč.
V roce 2019 obdržela Společnost od své dceřiné společnosti dividendu ve výši 112 mil. Kč (v roce 2018 obdržela 111 mil. Kč).

31 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.

32 Smluvní a jiné budoucí závazky a přísliby
K 31. prosinci 2019 a k 31. prosinci 2018 měla Společnost uzavřeny smlouvy s hlavními dodavateli v oblasti technologií a služeb v následujících hodnotách:
mil. Kč
Do 1 roku
1–3 roky
3–5 let
Nad 5 let
Celkem

31. 12. 2019
2 562
422
115
84
3 183

Z částky uvedené výše 243 mil. Kč odpovídá závazkům se spřízněnými stranami, převážně se jedná o pronájem kapacity optických vláken.

33 Následné události
K datu schválení této účetní závěrky nejsou známy žádné významné následné události.
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34 Schválení účetní závěrky
Tato účetní závěrka byla schválena představenstvem Společnosti k vydání dne 23. března 2020. Tato účetní závěrka může být upravena na žádost a schválení
valné hromady Společnosti.

Jose Severino Perdomo Lorenzo
Generální ředitel a člen představenstva oprávněný jednat za Společnost samostatně
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31. prosince 2019
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Konsolidovaný Výkaz finanční pozice

94

Konsolidovaný Výkaz úplného výsledku

95

Konsolidovaný Výkaz změn vlastního kapitálu

96

Konsolidovaný Výkaz peněžních toků

97

Příloha ke konsolidované účetní závěrce
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ FINANČNÍ POZICE
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2019
mil. Kč
AKTIVA
OBĚŽNÁ AKTIVA
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
Obchodní a jiné pohledávky
Ostatní finanční aktiva
Zásoby
Náklady příštích období a ostatní oběžná aktiva
Smluvní aktiva
Smluvní náklady
Oběžná aktiva celkem
DLOUHODOBÁ AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek
Goodwill
Dlouhodobý hmotný majetek
Aktiva z práva užívání
Smluvní aktiva
Smluvní náklady
Náklady příštích období a ostatní dlouhodobá aktiva
Dlouhodobá aktiva celkem
AKTIVA CELKEM
ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Obchodní a jiné závazky
Ostatní finanční závazky
Rezervy
Smluvní závazky
Výnosy příštích období
Daň z příjmů
Krátkodobé závazky celkem
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Ostatní finanční závazky
Rezervy
Smluvní závazky
Odložený daňový závazek
Dlouhodobé závazky celkem
ZÁVAZKY CELKEM
VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál
Emisní ážio
Kapitálové fondy
Nerozdělený zisk
Vlastní kapitál celkem
PASIVA CELKEM
Příloha na stranách 98 až 131 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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Pozn.

31. 12. 2019

31. 12. 2018

4
5
6
7

1 484
5 823
5 919
593
668
572
572
15 631

2 886
6 310
3 634
868
492
606
588
15 384

9
10
11
12
8
8

7 305
1 734
14 191
8 126
24
173
739
32 292
47 923

8 052
1 441
16 252
0
22
201
277
26 245
41 629

14
15
16
8

5 611
974
211
719
0
268
7 783

5 376
234
338
636
79
293
6 956

15
16
8
17

6 796
839
320
885
8 840
16 623

1 264
830
199
951
3 244
10 200

19
19
19

520
397
102
30 281
31 300
47 923

520
397
104
30 408
31 429
41 629

8
8
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ÚPLNÉHO VÝSLEDKU
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2019
mil. Kč
Výnosy ze smluv se zákazníky
Ostatní provozní výnosy
Nakoupené zboží, materiál a telekomunikační služby
Osobní náklady
Odpisy
Ztráty ze znehodnocení finančních a smluvních aktiv
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek
Finanční výnosy
Finanční náklady
Zisk před zdaněním
Daň z příjmů
Čistý zisk běžného období
Ostatní úplný výsledek
Úplný výsledek za období

Pozn.
21
22
23
24
25
26
27
27
28

2019
28 483
427
-9 534
-3 597
-5 334
-273
-3 034
7 138
200
-424
6 914
-1 447
5 467
0
5 467

2018
27 231
1 266
-9 170
-3 586
-4 361
0
-4 410
6 970
223
-198
6 995
-1 405
5 590
0
5 590

Příloha na stranách 98 až 131 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2019
mil. Kč
Zůstatek k 1. 1. 2018
Úplný výsledek
Čistý zisk za období
Transakce s akcionáři
Vyplacené dividendy
Akciový bonusový plán řídících pracovníků
Zůstatek k 31. 12. 2018
Dopad z přijetí IFRS 16 k 1. 1. 2019
Upravený zůstatek k 1. 1. 2019
Úplný výsledek
Čistý zisk za období
Transakce s akcionáři
Vyplacené dividendy
Akciový bonusový plán řídících pracovníků
Zůstatek k 31. 12. 2019
Příloha na stranách 98 až 131 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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Pozn.

29

29

Základní kapitál
520
0
0
0
0
0
520
0
520
0
0
0
0
0
520

Emisní ážio
397
0
0
0
0
0
397
0
397
0
0
0
0
0
397

Kapitálové fondy
105
0
0
0
0
-1
104
0
104
0
0
0
0
-2
102

Nerozdělený zisk
29 207
5 590
5 590
-4 389
-4 389
0
30 408
2
30 410
5 467
5 467
-5 596
-5 596
0
30 281

Celkem
30 229
5 590
5 590
-4 389
-4 389
-1
31 429
2
31 431
5 467
5 467
-5 596
-5 596
-2
31 300
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2019
mil. Kč
Peněžní toky z provozní činnosti
Zisk před zdaněním
Úpravy o nepeněžní operace:
Odpisy
Úrokové náklady netto
Zisk z prodeje dlouhodobého majetku
Změna stavu rezerv
Ostatní nepeněžní náklady (+) / výnosy (-) netto
Peněžní toky z provozní činnosti před změnami pracovního kapitálu
Změna stavu obchodních a jiných pohledávek
Změna stavu zásob
Změna stavu obchodních a jiných závazků
Peněžní toky z provozní činnosti
Zaplacená daň z příjmů
Úroky vyplacené
Úroky přijaté
Čisté peněžní toky z provozní činnosti
Peněžní tok z investiční činnosti
Pořízení dlouhodobého majetku
Platba za pořízení Dceřiné společnosti
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
Příjmy z prodeje cenných papírů
Vydaná půjčka ve skupině
Čisté peněžní toky z investiční činnosti
Peněžní toky z finanční činnosti
Příjem půjčky
Příjem kontokorentu
Splacení krátkodobého financování
Splacení půjčky
Splacení kontokorentu
Vyplacené dividendy
Splacení závazků z finančních leasingů
Čisté peněžní toky z finanční činnosti
Čisté snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na začátku roku
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci roku

Pozn.

2019

2018

6 914

6 996

25
27

5 334
152
3
247
50
12 700
-46
202
421
13 277
-1 538
-255
100
11 584

4 361
25
-30
70
-72
11 350
-1 318
-137
634
10 529
-963
-67
42
9 541

9, 11
13

-3 438
-472
48
-89
-2 286
-6 237

-3 993
0
59
-49
-3 500
-7 483

0
72
-174
0
-72
-5 596
-979
-6 749
-1 402
2 886
1 484

0
44
-89
0
-44
-4 389
-151
-4 629
-2 571
5 457
2 886

29
15

4
4

Příloha na stranách 98 až 131 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2019
1 Všeobecné informace
1.1 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 dceřiných společností:
– CE Colo Czech s.r.o. se sídlem Nad Elektrárnou 1428/47, Praha 10 („Dceřiná společnost“ nebo „CE Colo Czech“);
– Planet A, a.s. se sídlem U Hellady 697/4, Praha 4 („Dceřiná společnost“ nebo „Planet A“).
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,
opravňujícího 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.

1.2 Vlastnická struktura Skupiny
Vlastnická struktura Skupiny byla k 31. prosinci 2019 a 31. prosinci 2018 následující:

Akcionář
Deutsche Telekom Europe B.V.
Celkem

Počet akcií
tis. ks
520
520

Splacený základní kapitál
mil. Kč
520
520

%
100
100

Konečnou mateřskou společností Skupiny v průběhu účetních období končících 31. prosince 2019 a 31. prosince 2018 byla Deutsche Telekom AG („DTAG“),
která ovládá Deutsche Telekom Europe B.V., přímou mateřskou společnost Skupiny. 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.

1.3 Licence a ochranné známky
Skupina má k 31. prosinci 2019 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,
– příděl rádiových kmitočtů pro zajišťování veřejné komunikační sítě v pásmu 2600 MHz na dobu platnosti 13 let (pozbývá platnosti v roce 2029).
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.
V rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví ČR je Skupina zapsána jako majitel 121 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.
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2 Shrnutí významných účetních postupů
2.1 Zásady zpracování
Konsolidovaná 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 závěrka byla sestavena na základě předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky.
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.

2.2 Nové/revidované standardy (včetně novel existujících standardů)
V roce 2019 Skupina aplikovala následující standardy a novely standardů.
a. Aplikováno v průběhu roku:
– IFRS 16, Leasingy (vydán v lednu 2016, účinný pro roční období začínající dne 1. ledna 2019 nebo později), který nahrazuje IAS 17 Leasingy, IFRIC 4 Určení,
zda smlouva obsahuje leasing, SIC 15 Operativní leasingy – pobídky a SIC-27 Vyhodnocování podstaty transakcí uzavřených právní formou leasingu.
Standard stanovuje zásady pro zachycení, oceňování, vykazování a zveřejňování leasingů a vyžaduje, aby nájemci účtovali o všech leasingových smlouvách
na základě jednotného modelu vykázání leasingových smluv na rozvaze.
– Skupina při implementaci IFRS 16 uplatnila modifikovanou retrospektivní metodu s prvotní aplikací k 1. lednu 2019. Dle této metody je standard aplikován
retrospektivně, kdy kumulovaný efekt prvotního použití IFRS 16 je vykázán k datu prvotní aplikace.
– Výsledkem zavedení nového standardu je rozeznání téměř všech leasingů do výkazu finanční pozice u nájemců z důvodu odstranění rozdílu mezi
operativním a finančním leasingem. Podle nového standardu je vykázáno aktivum (právo užívání pronajatého majetku) a finanční závazek ze splácení
leasingů. Každá leasingová splátka byla alokována mezi závazkem a finančním nákladem. Finanční náklad je po dobu trvání leasingu účtován do zisku nebo
ztráty za účelem dosažení konstantní pravidelné úrokové míry na zbývající hodnotu závazku. Právo užívání pronajatého majetku je lineárně odepisováno
po dobu kratší z doby životnosti daného aktiva a doby trvání leasingu.
– Stejně se přistupuje k leasingům do 12 měsíců nebo leasingům s nízkou hodnotou, ačkoliv standard dovoluje výjimky pro tyto leasingy. V souladu s účetními
politikami skupiny DTAG není tato výjimka aplikována a Skupina má ke všem leasingům jednotný přístup.
– IFRS 16 rovněž umožňuje praktická zjednodušení, která dávají možnost nájemcům zvolit účetní politiku dle třídy podkladového aktiva a účtovat odděleně
o každém komponentu leasingové smlouvy a o všech souvisejících neleasingových komponentách jako o jednotné leasingové komponentě. Skupina
aplikovala tato praktická zjednodušení (volba účetní politiky), a proto neleasingové komponenty, které jsou fixní a placeny pronajímateli, např. vybavení,
náklady na údržbu, pojišťovací služby apod. nebyly odděleny, ale jsou kapitalizovány.
– IFRS 16 umožňuje volbu praktického zjednodušení jako alternativu k provádění testu na znehodnocení. Skupina se může spoléhat na vyhodnocení
nevýhodných smluv dle IAS 37 a snížit právo z užívání prvotně vykázané k 1. lednu 2019 o hodnotu rezervy na nevýhodné smlouvy vykázanou k 31. prosinci
2018. V souladu s DTAG skupinovými účetními politikami Skupina využila tuto výjimku.
– Skupina posoudila všechny leasingové smlouvy Skupiny podle nových účetních pravidel IFRS 16. Skupina má pronajatý různý majetek, technickou
infrastrukturu, vybavení a automobily. Standard má především vliv na účtování operativních leasingů Skupiny.
– Do roku 2018 včetně byl leasing budov, pozemků a zařízení klasifikován buď jako finanční, nebo operativní leasing, viz Poznámka 2.21. Od 1. ledna 2019 jsou
leasingy vykázány jako aktiva z práva užívání a související závazek, a to k datu, ke kterému je najímané aktivum připravené k užití Skupinou.
Příjmy z operativního leasingu, kde je Skupina pronajímatelem, jsou vykázány do výnosů na lineární bázi po dobu trvání smlouvy. Související pronajímaná
aktiva jsou zahrnuta v rozvaze dle povahy aktiva. Skupina nebyla nucena provést žádné účetní úpravy aktiv držených pro pronájem z důvodu přijetí nového
standardu na účtování leasingů. Skupina jako pronajímatel nemá žádné významné leasingy.
Ostatní přijaté novely a interpretace nemají významný dopad na účetní závěrku Skupiny.
b.	Nově vydané standardy, novely standardů a jejich interpretace schválené EU, které nejsou dosud účinné a nebyly Skupinou předčasně aplikovány,
nemají významný dopad na účetní závěrku Skupiny.

souhrnná výroční zpráva

99

T-Mobile Czech Republic a.s.

Konsolidovaná účetní závěrka dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

2.3 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 10),
– opravná položka k pochybným pohledávkám (viz Poznámka 5),
– doby životnosti zákaznických bází a ostatního nehmotného majetku (viz Poznámka 9).

2.4 Principy konsolidace
Dceřiné společnosti jsou všechny společnosti, nad kterými má Skupina kontrolu. Skupina kontroluje společnost, pokud se podílí na variabilních výnosech
nebo na ně má právo 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, zůstatky 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.
Všechny Dceřiné společnosti jsou plně konsolidovány od data akvizice, což je datum, kdy Skupina získá kontrolu, a jsou nadále konsolidovány až do data, kdy
kontrola zanikne.
Vzhledem ke skutečnosti, že podnikové kombinace Skupiny byly podnikovými kombinacemi pod společným vlivem, Skupina nevyužila metodu koupě pro
účely akvizice. Kupní cena Dceřiných společností je určena na základě predikce budoucích diskontovaných peněžních toků.
Pro akvizici pod společnou kontrolou byla použita metoda převzetí účetních hodnot předchůdce (podobné spojení podílů), kdy nabyvatel převezme ocenění
dceřiných aktiv a závazků (včetně souvisejícího goodwillu) z konsolidované účetní závěrky konečné mateřské společnosti.
Rozdíl mezi kupní cenou Dceřiné společnosti a čistou účetní hodnotou jejích aktiv a závazků ke dni akvizice je vykázán jako změna vlastního kapitálu Skupiny.

2.5 Podnikové kombinace
Akvizice Dceřiných společností od společností bez přímého vlivu je účtována metodou koupě. Protihodnota zaplacená za pořízení Dceřiných společností 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 vč. příslušného goodwillu z konsolidované účetní závěrky konečné mateřské společnosti,
tj. z konsolidované účetní závěrky DTAG.

2.6 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.
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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 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.

2.7 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 kurzem 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.

2.8 Společná ujednání
Společná ujednání mohou mít dle IFRS 11 formu společné činnosti nebo společného podniku. Klasifikace vychází z posouzení smluvních práv a povinností
každého investora spíše než z právní struktury společného ujednání.
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 11.

2.9 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).

2.10 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. Čistá realizovatelná hodnota je stanovena na úrovni očekávané prodejní ceny při běžném obchodování
po odečtení očekávaných nákladů na prodej.
Skupina vytváří opravné položky k zastaralým pomalu obrátkovým a poškozeným zásobám, o které jsou příslušné zůstatky zásob sníženy.
Pro veškeré úbytky nakoupených zásob užívá Skupina metodu váženého průměru.

2.11 Finanční nástroje
Finančním nástrojem je každá smlouva, která vede ke vzniku finančního aktiva v jedné účetní jednotce a finančního závazku nebo kapitálového nástroje v jiné
účetní jednotce.
Finanční aktiva
Skupina klasifikuje svá finanční aktiva podle IFRS 9 do následujících kategorií:
– finanční aktiva v naběhlé hodnotě (dluhové nástroje),
– finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty.
Klasifikace finančních aktiv při prvotním zachycení závisí na charakteristikách smluvních peněžních toků finančního aktiva a na obchodním modelu Skupiny
pro jejich řízení. S výjimkou pohledávek z obchodního styku, které neobsahují významnou složku financování nebo pro ně Skupina uplatnila praktické
zjednodušení, Skupina prvotně oceňuje finanční aktivum v reálné hodnotě plus, v případě finančního aktiva neoceňovaného v reálné hodnotě přes Výkaz
úplného výsledku, transakční náklady. Pohledávky z obchodního styku, které neobsahují významnou složku financování nebo pro ně Skupina uplatnila
praktické zjednodušení, se oceňují transakční cenou stanovenou podle IFRS 15.
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Finanční aktiva v naběhlé hodnotě (dluhové nástroje)
Tato kategorie je pro Skupinu nejrelevantnější. Skupina oceňuje finanční aktiva v zůstatkové hodnotě, pokud jsou splněny obě následující podmínky:
– finanční aktivum je drženo v rámci obchodního modelu s cílem držet finanční aktivum za účelem získat smluvní peněžní toky, a
– smluvní podmínky finančního aktiva vedou ke stanoveným datům peněžních toků, které jsou pouze splátkami jistiny a úroků z nesplacené částky jistiny.
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě jsou následně oceněna pomocí efektivní úrokové míry a jsou předmětem testování na snížení hodnoty. Zisky a ztráty
z odúčtování, modifikace nebo znehodnocení aktiva se zachycují v zisku nebo ztrátě.
Skupinová finanční aktiva v naběhlé hodnotě zahrnují obchodní a jiné pohledávky, peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty a ostatní finanční aktiva ve Výkazu
finanční pozice.
Skupina vykazuje opravnou položku na očekávané ztráty (ECL) pro všechna finanční aktiva v naběhlé hodnotě. ECL vychází z rozdílu mezi smluvními
peněžními toky dle smlouvy a všemi peněžními toky, které Skupina očekává, že obdrží, diskontovanými původní efektivní úrokovou mírou.
U pohledávek z obchodních styků a smluvních aktiv Skupina uplatňuje při výpočtu ECL zjednodušený přístup. Z tohoto důvodu Skupina nesleduje změny
v úvěrovém riziku, ale místo toho vykazuje opravné položky ve výši celoživotních ECL k datu každé účetní závěrky. Skupina vytvořila matici opravných položek,
která vychází z historické zkušenosti úvěrových ztrát, a je upravená o výhledové informace specifické pro dlužníky a ekonomické prostředí (např. očekáváný
růst HDP nebo očekávaná změna v míře nezaměstnanosti).
Skupina přijala obecný model ECL pro ostatní finanční aktiva, např. pro úvěry ve skupině. Pokud je očekávaná životnost aktiva kratší než 12 měsíců, očekávané
ztráty se měří v jejich očekávané životnosti.
Částka ztráty způsobené snížením hodnoty se zachycuje v zisku nebo ztrátě. Nedobytné pohledávky z obchodních styků jsou odepsány proti opravným
položkám. Skupina provádí odpis pohledávek po provedení všech právních kroků spojených s vymáháním nebo po prodeji pohledávek. Následně zaplacené
částky již dříve odepsaných pohledávek jsou zachyceny v zisku nebo ztrátě.
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázaná do zisku nebo ztráty
Skupina využívá měnové forwardy pro zajištění očekávaných peněžních toků. Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázaná 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, závazky
z krátkodobého bankovního financování, závazky z leasingu, 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.
K datu zahájení leasingu Skupina vykazuje závazky z leasingu oceňované v současné hodnotě leasingových splátek realizovaných po dobu trvání leasingu.
Leasingové splátky zahrnují pevné platby (včetně v podstatě fixních plateb) snížené o pohledávky z leasingových pobídek, variabilní leasingové platby závislé
na indexu nebo sazbě a částky, u nichž se očekává, že budou splatné v rámci záruk zbytkové hodnoty. Leasingové splátky rovněž zahrnují realizační cenu opce
na nákup, pokud je dostatečně jisté, že Skupina tuto opci využije a platby sankcí za ukončení leasingu, pokud doba trvání leasingu odráží skutečnost, že
Skupina využije opci na ukončení leasingu. Variabilní leasingové splátky, které nejsou závislé na indexu nebo sazbě, jsou vykázány jako náklad do období,
ve kterém nastane událost nebo podmínka, která tyto platby spouští.
Při výpočtu současné hodnoty leasingových splátek Skupina používá přírůstkovou výpůjční úrokovou sazbu k datu zahájení leasingu, pokud úroková sazba
obsažená v leasingu není snadno určitelná. Po datu zahájení je částka závazků z leasingu navýšená tak, aby odrážela navýšení úroku a snížení o provedené
leasingové splátky. Navýšení úroků je rozpouštěno do finančních nákladů po dobu trvání leasingu použitím efektivní úrokové míry. Navíc zůstatková hodnota
závazků z leasingu je přeceněná, pokud dojde k úpravě, ke změně doby leasingu, ke změně v podstatě fixních plateb nebo ke změně v posouzení nákupu
podkladového aktiva.
Skupina stanoví dobu leasingu jako nezrušitelnou dobu trvání leasingu, spolu s obdobími, na které se vztahuje opce na prodloužení leasingu, pokud je
přiměřeně jisté, že budou uplatněny, nebo s obdobími, na která se vztahuje opce ukončit leasing, pokud je přiměřeně jisté, že se neuplatní. Tyto opce jsou
využívány s cílem maximalizovat flexibilitu související s používáním aktiv při činnostech Skupiny. Většina opcí na prodloužení a ukončení je uplatnitelná pouze
Skupinou, nikoliv pronajímatelem.
Pro určení doby leasingu management posuzuje všechna fakta a okolnosti, které vytváří ekonomickou pobídku k uplatnění opce na prodloužení nebo
neuplatnění opce na ukončení. Opce na prodloužení (nebo období po opci na ukončení) jsou zahrnuty do doby leasingu, pokud je přiměřeně jisté, že dojde
k prodloužení smlouvy (nebo nedojde k ukončení smlouvy).
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Pro leasingy obchodů, kanceláří, okruhů, technických prostor a vybavení jsou obvykle posuzovány tyto faktory jako nejrelevantnější:
– pokud se očekává, že technické zhodnocení pronajatého aktiva bude mít významnou zbytkovou hodnotu, Skupina obvykle s přiměřenou jistotou prodlouží
smlouvu (nebo neukončí);
– pokud existují významná penále související s ukončením smlouvy (nebo neprodloužením), Skupina si je obvykle přiměřeně jistá, že smlouvu prodlouží (nebo
neukončí);
– nebo Skupina posoudí ostatní faktory jako historickou dobu trvání leasingu a náklady a nutnost omezení činnosti podniku z důvodu výměny pronajatého aktiva.
Opce na prodloužení v případě leasingu obchodů a kanceláří nebyly zahrnuty do hodnoty závazku z leasingu, protože Skupina může vyměnit aktivum bez
významného nákladu nebo omezení činnosti podniku. K 31. prosinci 2019 možné budoucí peněžní úbytky v hodnotě 1 176 mil. Kč (nediskontované) nebyly
zahrnuty do hodnoty závazků z leasingu, protože nebylo přiměřeně jisté, že leasing bude prodloužen. Doba leasingu je přehodnocena, pokud je opce
skutečně využita (nebo nevyužita) nebo pokud Skupině vznikne povinnost opci využít (nebo nevyužít). Vyhodnocení jistoty využití opce je přehodnoceno,
pokud nastane významná událost nebo pokud dojde k významné změně v okolnostech, které ovlivňují toto vyhodnocení a které jsou ovlivnitelné nájemcem.
Skupina má opci, u některých svých leasingů, pronajmout aktiva za dalších podmínek nebo na dobu neurčitou. Skupina posuzuje, zda je přiměřeně jisté
uplatnění opce na obnovení. To znamená, že posuzuje všechny relevantní faktory, které tvoří ekonomické pobídky pro uplatnění obnovení. Po datu zahájení,
Skupina přehodnocuje dobu trvání leasingu, pokud nastala významná událost nebo změna okolností, která je pod kontrolou Skupiny a ovlivňuje její schopnost
využít (nebo nevyužít) opci na obnovení (např. změna obchodní strategie).
U smluv, u nichž není stanovena splatnost (tzv. evergreen smlouvy), se posuzuje doba leasingu pro portfolio jako celek. Pro počáteční dobu leasingu a další
prodloužení je potřeba odhad. Příklady evergreen smluv jsou smlouvy na dobu neurčitou z důvodu tichého prodloužení nebo neomezeného počtu práv leasing
prodloužit. Skupina posuzuje, zda je pravděpodobné využití opce na prodloužení. Faktory, které se berou v úvahu při posuzování doby leasingu pro evergreen
smlouvy, jsou: náklady spojené se závazkem vrátit pronajatý majetek ve stanoveném stavu nebo na určené místo, existence významných vylepšení pronajatého
majetku, která by byla ztracena, pokud by leasing byl ukončen nebo nebyl prodloužen, mimosmluvní náklady na přemístění, náklady spojené se ztrátou služeb
stávajících zákazníků, náklady spojené se získáním náhradního majetku atd.
Přehled finančních aktiv a závazků dle jednotlivých tříd je uveden v Poznámce 21.

2.12 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.
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2.13 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 15 let.
Doba životnosti zákaznických bází byla odhadnuta na základě průměrné doby trvání vztahu se zákazníkem v každé zákaznické bázi, národní a mezinárodní.
Vhodnost doby odepisování je přezkoumávána ročně. Změna očekávané doby životnosti aktiva je zaúčtována prospektivně jako změna účetního odhadu.
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.
vi. Vysílací práva
Skupina účtuje o vysílacích právech jako o nehmotném majetku, pokud má Skupina nevypověditelný závazek zaplatit za vysílací práva, není pochyb o obdržení
vysílacích práv a hodnotu práv je možné spolehlivě ocenit. Získaná vysílací práva jsou vykázána v historické hodnotě. Pokud není ve smlouvě definovaná fixní
cena, Skupina použije nejlepší odhad pro ocenění plateb po dobu trvání smlouvy. Doba užití vysílacích práv je odvislá od smluvního ujednání a aktivum se
začíná odepisovat lineárně od chvíle, kdy jsou práva dostupná pro komerční použití do konce trvání licence poskytnuté Skupině.

2.14 Aktiva z práva užívání
Aktiva z práva užívání představují dlouhodobý hmotný majetek, který je pronajatý na základě smlouvy obsahující leasing podle IFRS 16. Skupina vykazuje
aktiva z práva užívání k datu zahájení leasingu (tj. k datu, ke kterému je podkladové aktivum k dispozici pro užívání). Aktiva z práva užívání jsou oceněna
pořizovací cenou sníženou o kumulované odpisy a o snížení hodnoty a upravena o případné přecenění závazků z leasingu. Pořizovací cena aktiva z práva
užívání zahrnuje vykázané závazky z leasingu, počáteční vynaložené přímé náklady a leasingové splátky uskutečněné k nebo před datem zahájení,
po odečtení přijatých leasingových pobídek. Vykázaná aktiva z práva užívání jsou lineárně odepisovaná po dobu kratší z odhadované doby životnosti a doby
trvání leasingu.
Platby provedené v rámci smluv o poskytování služeb, které neobsahují leasing podle IFRS 16, jsou zaúčtovány do zisku nebo ztráty na základě časového
rozlišení po dobu trvání smlouvy.
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2.15 Leasingové smlouvy – Skupina jako pronajímatel
Pronajímaný majetek, u kterého všechny podstatné výhody a rizika spojené s vlastnictvím přešly ze Skupiny na nájemce, je klasifikován jako finanční pronájem.
Podkladové aktivum je vyřazeno a odpovídající krátkodobé a dlouhodobé leasingové splátky očištěné o finanční náklady jsou vykázány jako ostatní krátkodobá
a dlouhodobá finanční aktiva.
Platby prováděné v rámci operativního leasingu jsou účtovány do zisku nebo ztráty ve stejných splátkách po dobu trvání leasingu.

2.16 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 leasingových 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 (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.

2.17 Výnosy ze smluv se zákazníky
Skupina vykazuje výnos, pokud je splněn závazek k plnění převodem slíbeného zboží nebo služby zákazníkovi, který získá kontrolu nad tímto aktivem, což
znamená po dodání služeb a zboží a jejich přijetí zákazníkem. Výnos z poskytování služeb a prodeje zařízení je vykazován bez daně z přidané hodnoty
a po odečtení slev. Výnos je oceněn ve výši transakční ceny, která je přiřazena k danému závazku k plnění.
Výnosy tvoří zejména výnosy z poskytování služeb telekomunikačních sítí koncovým zákazníkům, velkoobchodním zákazníkům a ostatním operátorům, výnosy
z prodeje zboží a výnosy ze systémových řešení (IT služby).
Výnosy z hlasových služeb představují hlavní část celkových výnosů a jsou tvořeny především tuzemským a zahraničním (roaming) hovorným zákazníků
a výnosy za propojení hovorů zákazníků ostatních operátorů komunikačních sítí do sítě Skupiny.
Další významnou část výnosů představují výnosy z nehlasových služeb, jako jsou SMS, přenos dat a MMS, výnosy z prodeje mobilních telefonů, příslušenství
a výnosy z provozování optické sítě.
V případě smluv s více elementy (např. smlouva o mobilních službách plus telefon) s dotovanými produkty dodávanými při uzavření smlouvy je transakční cena
alokována mezi plněními vyplývajícími ze smlouvy v poměru jejich samostatných prodejních cen. Samostatné prodejní ceny hardwaru a služeb jsou oceněny
na základě maloobchodních cen.
Výsledkem je, že komponentě dodávané předem (mobilní telefon) je přiřazena větší část celkového plnění, což vyžaduje dřívější vykázání výnosu. To vede
k vykázání smluvního aktiva – pohledávky vyplývající ze smlouvy se zákazníkem, jejíž vymahatelnost ještě není právně nárokovatelná – ve Výkazu finanční pozice.
Skupina považuje efekt variabilního plnění a složky financování za nevýznamné.
Některé jednorázové poplatky (zejména aktivační poplatky, které jsou zpravidla placeny při uzavření smlouvy) nesplňují definici samostatného závazku
k plnění, ale představují předplacení budoucí služby. Tyto jednorázové poplatky a zálohy na tarifní služby vedou k vykázání smluvního závazku, který se
rozpouští do výnosů po dobu trvání smlouvy.
Pokud jsou slevy na poplatky za služby poskytovány v průběhu doby trvání smlouvy nerovnoměrně, zatímco měsíční služba je poskytována zákazníkovi
rovnoměrně, celkové výnosy ze služeb jsou vykázány na rovnoměrném základě.
V případě, že je plnění smlouvy v jednotlivých měsících konstantní, měly by být v souladu s IFRS 15 vykázané také konstantní měsíční výnosy. Jedna nebo více
slev na službu mohou být poskytnuty na jedno nebo více období. Sleva může být poskytnuta na začátku nebo v průběhu trvání smlouvy. Slevy mohou být
poskytovány postupně, což znamená, že velikost slevy se mění v průběhu minimálního trvání smlouvy. Slevy jsou během minimálního trvání smlouvy
vykazovány lineárně prostřednictvím Smluvního aktiva, které vzniká v období snížených plateb a následně je amortizováno po zbývající dobu trvání smlouvy.
Zákazníkovi může být poskytnuta opce získat bezplatně další zboží nebo službu buď při uzavření smlouvy, nebo v budoucnu podepsáním rámcové smlouvy,
která Skupině zaručuje minimální měsíční platbu. Tato opce může být uplatněna během doby tomu určené stanovené v rámcové smlouvě. V případě, že
zákazník uplatní opci při uzavření smlouvy, smluvní aktivum je vykázáno a amortizováno rovnoměrně po dobu trvání smlouvy. V opačném případě je měsíčně
vytvářen smluvní závazek po dobu, než je opce uplatněna. Výnos alokovaný opci je vykazován ve výši relativní samostatné prodejní ceny hmotného práva, když
zákazník opci uplatní.
Pohledávka je vykázána, pokud je plnění bezpodmínečné, protože před splatností platby je vyžadováno pouze uplynutí času. Platby jsou obvykle splatné do 14 dní.
Při účtování smluvních aktiv v rámci modelu očekáváné ztráty podle IFRS 9 se bere v úvahu úvěrové riziko zákazníka. O snížení hodnoty a opětovného zrušení
snížení hodnoty smluvního aktiva je účtováno v souladu s IFRS 9.
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Smluvní náklady
Provize jsou považovány za přírůstkové náklady na získání smlouvy a jsou vykázány jako Smluvní náklady. Smluvní náklady jsou amortizovány po odhadovanou
dobu udržení zákazníka. Amortizace se ve výkazech vykazuje v rámci Provizí obchodním partnerům v položce Ostatních provozních nákladů (související
s nepřímým prodejním kanálem) a v rámci Mzdových nákladů v položce Osobních nákladů (související s přímým prodejním kanálem).
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.

2.18 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 vázanou na akcie, Skupina vykáže náklad proti rezervě, která je přeceněna ke každému rozvahovému dni.
V případě nepeněžní transakce s úhradou akciemi Skupina vykáže náklad proti kapitálovému fondu, který je přeceněn na reálnou hodnotu k datu poskytnutí
vypořádání.

2.19 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.

2.20 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.

2.21 Komparativa
Skupina přijala IFRS 16 za použití modifikované retrospektivní metody přijetí s datem prvotního použití 1. leden 2019. Podle této metody je standard aplikován
retrospektivně s kumulativním efektem prvotního použití standardu vykázaného k datu prvotního použití. Nové účetní politiky jsou uvedeny v Poznámce 2.11 a 2.14.
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Nájmy dříve klasifikované jako finanční leasingy
Do 31. prosince 2018 leasingy pozemků, budov a zařízení, kde Skupina byla nájemcem a nesla v podstatě všechna rizika a odměny vyplývající z držení aktiva,
byla klasifikována jako finanční leasing. Finanční leasing byl kapitalizován na počátku leasingu v tržní hodnotě pronajímaného aktiva nebo, v čisté současné
hodnotě minimálních leasingových plateb, pokud byly nižší. Související závazky z leasingu, snížené o finanční náklady, byly vykázány v ostatních krátkodobých
a dlouhodobých závazcích. Každá leasingová splátka byla alokována mezi závazkem a finančním nákladem. Finanční náklad byl účtován do zisku nebo ztráty
po dobu leasingu tak, aby bylo dosaženo periodické konstantní úrokové sazby aplikované na zůstatkovou hodnotu závazku v každém období. Budovy,
pozemky a zařízení pořízené na finanční leasing byly odepisovány po dobu životnosti aktiva, nebo pokud není dostatečně jisté, že Skupina získá vlastnictví
na konci dobu leasingu, kratší z dob životnost aktiva a doby leasingu.
Vzhledem k přijetí standardu IFRS 16 byly Dohody o páteřním připojení (BTA), klasifikované podle IAS 17 jako finanční leasing, posouzeny jako smlouvy
neobsahující leasing podle IFRS 16.9, což vedlo k odúčtování dlouhodobého hmotného majetku ve výši 503 mil. Kč, z toho 419 mil. Kč bylo přeúčtováno
do nákladů příštích období a 84 mil. Kč zaúčtováno proti závazku z leasingu podle IFRS 16. Zbývající najímané budovy, pozemky a zařízení v hodnotě
1 959 mil. Kč byly reklasifikovány jako aktiva z práv užívání.
Skupina nezměnila počáteční účetní hodnoty vykázaných aktiv a závazků k datu prvotního použití pro leasingy dříve klasifikované jako finanční leasing
(tj. aktiva z práva užívání a závazky z leasingu rovnající se aktivům a závazkům z leasingu podle IAS 17), s výjimkou smluv s fixní leasingovou komponentou,
pro které byly tyto komponenty kapitalizovány podle IFRS 16 jako praktické zjednodušení.
Nájmy dříve účtované jako operativní leasingy
Nájmy, u kterých významná rizika a odměny z vlastnictví nebyly přeneseny na Skupinu jako nájemce, byly klasifikovány jako operativní leasing. Platby
za operativní leasing (očištěné o jakékoliv pobídky získané od pronajímatele) byly účtovány do zisku nebo ztráty na lineární bázi po dobu leasingu.
Při přijetí IFRS 16 Skupina vykázala závazky z leasingu v částce 6 280 mil. Kč pro ty leasingy, které byly dříve klasifikovány jako operativní leasing. Aktiva
z práva užívání byla vykázána na základě částky, která se rovná závazkům z leasingu upraveným o veškeré dříve vykázané předplacené a časově rozlišené
leasingové splátky. Závazky z leasingu byly vykázány na základě současné hodnoty zbývajících leasingových splátek, diskontovaných za použití přírůstkové
výpůjční úrokové sazby k datu prvotního použití.
mil. Kč
AKTIVA
OBĚŽNÁ AKTIVA
Náklady příštích období a ostatní oběžná aktiva
Oběžná aktiva celkem
DLOUHODOBÁ AKTIVA
Aktiva z práva užívání
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Náklady příštích období a ostatní dlouhodobá aktiva
Dlouhodobá aktiva celkem
AKTIVA CELKEM

mil. Kč
ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Ostatní finanční závazky
Obchodní a jiné závazky
Krátkodobé závazky celkem
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Ostatní finanční závazky
Rezerva na nevýhodný leasing
Odložený daňový závazek
Dlouhodobé závazky celkem
VLASTNÍ KAPITÁL
Nerozdělený zisk
Vlastní kapitál celkem
PASIVA CELKEM

IAS 17 zůstatková hodnota
31. 12. 2018

Efekt přijetí IFRS 16 IFRS 16 zůstatková hodnota
1. 1. 2019

492
15 384

-10
-10

482
15 374

0
16 252
8 052
277
26 245
41 629

8 287
-2 462
-10
391
6 206
6 196

8 287
13 790
8 042
668
32 451
47 825

IAS 17 zůstatková hodnota
31. 12. 2018

Efekt přijetí IFRS 16 IFRS 16 zůstatková hodnota
1. 1. 2019

234
5 376
6 956

943
-32
911

1 177
5 344
7 867

1 264
830
951
3 244

5 337
-54
0
5 283

6 601
776
951
8 527

30 408
31 429
41 629

2
2
6 196

30 410
31 431
47 825
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Závazky z leasingu k 1. lednu 2019 lze sesouhlasit se závazky z operativního leasingu k 31. prosinci 2018 následovně:
mil. Kč
Závazky z operativního leasingu k 31. prosinci 2018
Závazky týkající se leasingů dříve klasifikovaných jako finanční leasing dle IAS 17
Závazky týkající se leasingů dříve klasifikovaných jako finanční leasing dle IAS 17, které nejsou leasingem dle IFRS 16
Platby vztahující se k evergreen smlouvám* vztahující se k obdobím po výpovědní lhůtě k 31. prosinci 2018
Celkové nediskontované závazky z leasingu k 1. lednu 2019
Vážený průměr přírůstkové výpůjční úrokové sazby k 1. lednu 2019
Diskontované závazky z leasingu k 1. lednu 2019

2 508
1 883
-84
5 337
9 644
3,41 %
7 615

* Smlouvy, u nichž není ve smlouvě stanovena splatnost, nebo smlouvy s tzv. tichou prolongací.

3 Řízení finančních rizik
3.1 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 a 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 Treasury oddělení Skupiny podle postupů a směrnic stanovených představenstvem Skupiny s výjimkou úvěrového rizika
vyplývajícího z obchodního styku, které řídí oddělení řízení kreditních rizik.

3.2 Tržní rizika
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,
– ostatní finanční závazky.
Efekt pohybu ostatních měnových kurzů (SDR, USD, CHF, GBP, AUD) nemá významný dopad na účetní závěrku Skupiny.
Pohyb kurzu EUR o 100 bazických bodů*
Znehodnocení
Zhodnocení
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Dopad na zisk po zdanění v mil. Kč
31. 12. 2019
31. 12. 2018
-7
-47
7
47
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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*
Pokles
Nárůst

Dopad na zisk po zdanění v mil. Kč
31. 12. 2019
31. 12. 2018
-56
-49
56
49

* Za předpokladu neměnných ostatních proměnných.

3.3 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. 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.
Obchodní a jiné pohledávky
IFRS 9 zavedl nový model očekávané ztráty ze snížení hodnoty, který vyžaduje včasnější rozpoznání kreditních ztrát. Konkrétně standard vyžaduje, aby účetní
jednotky vykázaly očekávané kreditní ztráty, spíše než pouze vzniklé kreditní ztráty, jako tomu bylo v případě IAS 39. Skupina tvoří opravnou položku, která
představuje odhad očekávané kreditní ztráty k pohledávkám z obchodních styků, k ostatním pohledávkám a smluvním aktivům. Peněžní prostředky a peněžní
ekvivalenty rovněž podléhají požadavkům na snížení hodnoty dle IFRS 9, nicméně zjištěná ztráta ze snížení hodnoty byla nevýznamná.
Ztráty ze snížení hodnoty jsou vykázány tak, aby pokryly jak individuálně významné vystavení kreditnímu riziku, tak i portfoliovou ztrátu pro aktiva, u kterých se
snížení hodnoty nevyhodnocuje individuálně. Objektivní důkaz o snížení hodnoty portfolia pohledávek zahrnuje minulou zkušenost Skupiny vybírat platby,
změny v interních a externích hodnoceních zákazníků, současný stav a pohled Skupiny na stav ekonomiky během očekávané životnosti pohledávek.
V případě finančních aktiv, která zahrnují peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, úvěry, termínované vklady, pohledávky z obchodních styků a ostatní
pohledávky, vystavení Skupiny kreditnímu riziku vzniká z potenciálního selhání protistrany a maximálně se rovná účetní hodnotě těchto finančních aktiv.
Skupina hodnotí své finanční investice ke každému rozvahovému dni, aby zjistila, zda existují nějaké objektivní důkazy o tom, že jsou znehodnoceny. Finanční
investice se považuje za znehodnocenou, pokud objektivní důkaz naznačuje, že jedna nebo více událostí negativně ovlivnilo odhadované budoucí peněžní
toky této investice. Významná finanční aktiva jsou testována na snížení hodnoty individuálně. Zbývající finanční aktiva jsou zhodnocena portfoliově
ve skupinách, které mají podobné charakteristiky úvěrového rizika. Ztráta ze snížení hodnoty finančního aktiva se vypočítá jako rozdíl mezi jeho účetní
hodnotou a současnou hodnotou odhadovaných peněžních toků diskontovaných původní efektivní úrokovou mírou. Veškeré ztráty ze snížení hodnoty jsou
vykázány v zisku nebo ztrátě. Ztráta ze snížení hodnoty je odúčtována, pokud odúčtování objektivně souvisí s událostmi, které nastaly až po vykázání ztráty.
Odúčtování ztráty ze snížení hodnoty se vykazuje v zisku nebo ztrátě.
Pohledávky z obchodních styků se zákazníky služeb elektronických komunikací se zvýšeným úvěrovým rizikem jsou do jisté míry zajištěny zástavním právem
ve formě hotovostních vkladů, které jsou vratné po ukončení smlouvy nebo zaúčtovány proti nezaplaceným pohledávkám.
Pohledávky za Skupinou DTAG nevedou k významnému úvěrovému riziku. Tyto pohledávky jsou vypořádány prostřednictvím mezipodnikového zúčtovacího
centra Skupiny, a proto jsou zařazeny do kategorie BBB+.
Skupina tvoří opravnou položku, která představuje odhad očekávané kreditní ztráty k pohledávkám z obchodních styků, k ostatním pohledávkám a smluvním
aktivům. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty rovněž podléhají požadavkům na snížení hodnoty dle IFRS 9, nicméně zjištěná ztráta ze snížení hodnoty
byla nevýznamná.
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Tabulka sumarizuje věkovou strukturu pohledávek a maximální vystavení úvěrovému riziku:
31. 12. 2019
mil. Kč
Obchodní pohledávky a nevyfakturované pohledávky
– obchodní pohledávky za skupinou DTAG
– obchodní pohledávky za třetími stranami
Jiné pohledávky
– jiné pohledávky za skupinou DTAG
– jiné pohledávky za třetími stranami
Opravné položky
– k obchodním pohledávkámza třetími stranami
Obchodní a jiné pohledávky (netto)
31. 12. 2018
mil. Kč
Obchodní pohledávky a nevyfakturované pohledávky
– obchodní pohledávky za skupinou DTAG
– obchodní pohledávky za třetími stranami
Jiné pohledávky
– jiné pohledávky za skupinou DTAG
– jiné pohledávky za třetími stranami
Opravné položky
– k obchodním pohledávkám za třetími stranami
Obchodní a jiné pohledávky (netto)

Před
splatností

Do 90 dní

91–180 dní

Po splatnosti
181–360 dní

1–2 roky

2 roky a více

Celkem

678
4 145

49
368

11
83

2
138

0
191

0
2 267

740
7 192

264
0

0
81

0
9

0
14

0
4

0
30

264
138

-129
4 958

-27
471

-26
77

-54
100

-195
0

-2 080
217

-2 511
5 823

Před
splatností

Do 90 dní

91–180 dní

Po splatnosti
181–360 dní

1–2 roky

2 roky a více

616
4 450

131
622

7
119

43
128

2
244

0
2 367

799
7 930

72
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

72
2

-78
5 062

-36
717

-30
96

-63
108

-152
94

-2 134
233

-2 493
6 310

Celkem

Brutto účetní hodnota obchodních a jiných pohledávek, která představuje maximální vystavení, vůči úvěrovému riziku k 31. prosinci 2019 činila 8 334 mil. Kč
(31. prosince 2018: 8 803 mil. Kč).
Pokud Skupina posoudí, že není pravděpodobné uhrazení aktiva, odpovídající částky jsou odepsány. Indikátory, že není pravděpodobné uhrazení, zahrnují
kromě jiného to, že částky jsou nemateriální a je neekonomické je vymáhat, selhání dlužníka, že není schopen splácet smluvní částky nebo není možné
poskytnout splátkový kalendář z důvodu insolvence nebo bankrotu.
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 hypoteční dluhopisy nebo 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. 2019
mil. Kč
Hotovost
Bankovní účty
Peněžní ekvivalenty
Celková expozice hotovosti, peněžních ekvivalentů a ostatních finančních aktiv
31. 12. 2018
mil. Kč
Hotovost
Bankovní účty
Peněžní ekvivalenty
Celková expozice hotovosti, peněžních ekvivalentů a ostatních finančních aktiv
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BBB- až BBB+
0
45
0
45

Standard & Poor’s dlouhodobý rating
A- to A+
AA- Nepřiřazeno
0
0
23
378
0
0
1 038
0
0
1 416
0
23

Celkem
23
423
1 038
1 484

BBB+
0
12
0
12

Standard & Poor’s dlouhodobý rating
A- to A+
AA- Nepřiřazeno
0
0
14
444
0
2
2 414
0
0
2 858
0
16

Celkem
14
458
2 414
2 886
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Skupina má též významnou koncentraci úvěrového rizika vůči DTAG z důvodu finanční investice ve formě půjčky a derivátů. Hrubá účetní hodnota těchto
ostatních finančních aktiv představuje maximální vystavení úvěrovému riziku, které k 31. prosinci 2019 činilo 5 919 mil. Kč (31. prosince 2018: 3 634 mil. Kč),
viz poznámka 6.

3.4 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 Treasury oddělení 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.
Analýza zbytkové splatnosti finančních závazků je uvedena v Poznámce 14 a 15.

3.5 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 kotované ceny (neupravené) na aktivních trzích pro identická aktiva nebo závazky,
– úroveň 2 – použita jiná vstupní data než kotované 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 2019. Skupina nemá žádná finanční aktiva a závazky
oceněné reálnou hodnotu v kategorii 1 a 3.
mil. Kč
Aktiva
Měnové forwardy s kladnou reálnou hodnotou
Aktiva celkem
Závazky
Měnové forwardy se zápornou reálnou hodnotou
Závazky celkem

Úroveň 2
31. 12. 2019

31. 12. 2018

0
0

5
5

34
34

11
11

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.
Zůstatková hodnota ostatních kategorií finančních aktiv a závazků k 31. prosinci 2019 a 31. prosinci 2018 se blížila jejich reálným hodnotám.
Rozdělení finančních aktiv a závazků do kategorií dle IFRS 9 je uvedeno v Poznámce 20.

3.6 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.
Skupina používá cizoměnové forwardové smlouvy k zajištění očekávaných peněžních toků. Transakce nepřesahující ekvivalent 15 mil. EUR (381 mil. Kč) jsou
účtovány jako deriváty k obchodování, kdy jsou změny reálné hodnoty účtovány do zisku nebo ztráty. Skupina v roce 2019 a 2018 neaplikovala zajišťovací
účetnictví.

4 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
mil. Kč
Bankovní účty a hotovost
Peněžní ekvivalenty
Celkem

31. 12. 2019
446
1 038
1 484

31. 12. 2018
472
2 414
2 886

Peněžní ekvivalenty k 31. prosinci 2019 a k 31. prosinci 2018 se skládají především z bankovních depozit, depozitních směnek a REPO operací.
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5 Obchodní a jiné pohledávky
mil. Kč
Pohledávky z obchodního styku
Snížení o opravné položky k pochybným pohledávkám
Obchodní pohledávky (netto)
Ostatní pohledávky
Celkem

31. 12. 2019
7 932
-2 511
5 421
402
5 823

31. 12. 2018
8 729
-2 493
6 236
74
6 310

Pohledávky z obchodního styku zahrnují zejména pohledávky za uživateli komunikační sítě, pohledávky za ostatními poskytovateli komunikačních služeb,
pohledávky za partnery elektronického dobíjení předplacených karet a pohledávky za nezávislými obchodními zástupci.
Data splatností finančních aktiv se během let 2019 a 2018 nezměnila.
Pohyby opravných položek k obchodním a ostatním pohledávkám lze analyzovat následovně:
mil. Kč
Zůstatek k 1. 1.
Netto přírůstek za období
Použití opravné položky při odpisu pohledávek
Zůstatek k 31. 12.

2019
2 493
295
-277
2 511

2018
2 678
118
-303
2 493

31. 12. 2019
0
5 919
5 919

31. 12. 2018
5
3 629
3 634

6 Ostatní finanční aktiva
mil. Kč
Měnové forwardy s kladnou reálnou hodnotou
Úvěry ve skupině
Celkem

Skupina poskytla DTAG k 31. prosinci 2019 krátkodobý úvěr ve výši 5 919 mil. Kč (k 31. prosinci 2018: 3 629 mil. Kč). Úvěr se skládá ze tří individuálních
závazků se splatností do jednoho měsíce a s individuální úrokovou sazbou stanovenou na základě tržních podmínek. Důvodem pro alokaci většiny prostředků
bylo systematické přerozdělení přebytečné hotovosti Skupiny v domácí měně ve výši 5 800 mil. Kč a mimořádných přebytků cizí měny ve výši 119 mil. Kč
(4,5 mil. EUR).

7 Zásoby
mil. Kč
Telefony a příslušenství
Ostatní zásoby
Celkem
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267
326
593

31. 12. 2018
493
375
868
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8 Aktiva a závazky související se smlouvami se zákazníky
Skupina vykazuje následující aktiva a závazky související se smlouvami se zákazníky:
mil. Kč
Dlouhodobá aktiva
Smluvní aktiva
Očekávaná ztráta
Smluvní náklady
Dlouhodobá aktiva související se smlouvami se zákazníky
Oběžná aktiva
Smluvní aktiva
Očekávaná ztráta
Smluvní náklady
Oběžná aktiva související se smlouvami se zákazníky
Dlouhodobé závazky
Smluvní závazky
Dlouhodobé závazky související se smlouvami se zákazníky
Krátkodobé závazky
Smluvní závazky
Krátkodobé závazky související se smlouvami se zákazníky

2019

2018

25
-1
173
197

25
-3
201
223

578
-6
572
1 144

624
-18
588
1 194

320
320

199
199

719
719

636
636

Smluvní aktivum se vykazuje hlavně v případě ujednání o více elementech (např. Smlouva o mobilních službách plus telefon), kdy větší část celkového plnění
je přiřazena komponentě dodávané předem (mobilní telefon), což vyžaduje dřívější vykázání výnosu. Všechna smluvní aktiva k 31. prosinci 2019 jsou
ve splatnosti.
Smluvní náklady jsou považovány za přírůstkové náklady na získání smlouvy a skládají se z provizí obchodním partnerům.
Smluvní závazky souvisí zejména s jednorázovými poplatky a platbě za předplacené tarifní služby.
Pohyby opravných položek ke smluvním aktivům lze analyzovat následovně:
mil. Kč
Zůstatek k 1. 1.
Úprava zůstatku k 1. 1 související s IFRS 15
Netto přírůstek za období
Použití opravné položky za období
Zůstatek k 31. 12.

2019
21
0
34
-48
7
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9 Dlouhodobý nehmotný majetek
mil. Kč

Pořizovací cena
1. 1. 2018
Přírůstky
Úbytky
Převody*
31. 12. 2018
Dopad přijetí IFRS 16
k 1. 1. 2019
Dopad fúze k 1. 1. 2019
1. 1. 2019 (upraveno)
Dopad pořízení Dceřiné
společnosti
Přírůstky
Úbytky
Převody*
31. 12. 2019
Oprávky / opravné položky
1. 1. 2018
Odpisy
Úbytky
31. 12. 2018
Dopad přijetí IFRS 16
k 1. 1. 2019
1. 1. 2019 (upraveno)
Dopad pořízení
Dceřiné společnosti
Odpisy
Úbytky
31. 12. 2019
Zůstatková hodnota
1. 1. 2018
31. 12. 2018
1. 1. 2019 (upraveno)
31. 12. 2019

Ostatní nehmotný
Nedokončený
majetek majetek a poskytnuté
zálohy

Celkem

Zákaznické báze

Software

GSM/UMTS/LTE
licence

2 480
0
0
0
2 480
0

10 899
0
-388
1 132
11 643
0

7 556
0
0
62
7 618
0

793
95
-33
150
1 005
-45

1 729
1 476
-22
-1 344
1 839
0

23 457
1 571
-443
0
24 585
-45

9
2 489
0

0
11 643
30

0
7 618
0

0
960
1

0
1 839
0

9
24 549
31

0
0
0
2 489

20
-93
1 481
13 081

0
0
0
7 618

252
-37
351
1 527

1 123
-5
-1 832
1 125

1 395
-135
0
25 840

1 261
323
0
1 584
0

9 253
1 021
-388
9 886
0

3 929
385
0
4 314
0

594
188
-33
749
-35

0
0
0
0
0

15 037
1 917
-421
16 533
-35

1 584
0

9 886
12

4 314
0

714
0

0
0

16 498
12

324
0
1 908

1 217
-93
11 022

424
0
4 738

189
- 36
867

0
0
0

2 154
-129
18 535

1 219
896
905
581

1 646
1 757
1 757
2 059

3 627
3 304
3 304
2 880

199
256
246
660

1 729
1 839
1 839
1 125

8 420
8 051
8 042
7 305

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

Přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2019 tvoří hlavně nový software, zejména One.ERP systém (nový podnikový informační systém) a NG
CRM popsané níže, T-Mobile TV licence a aplikace a vylepšení ostatních aktuálně používaných IT systémů a aplikací.
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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.
mil. Kč

GSM licence
UMTS licence
LTE licence
Celkem GSM/UMTS/LTE licence

31. 12. 2019
Účetní
Zbývající doba
hodnota
odepisování (roky)
200
5
948
5
1 732
10
2 880

31. 12. 2018
Účetní
Zbývající doba
hodnota
odepisování (roky)
243
6
1 147
6
1 914
11
3 304

V roce 2016 Skupina koupila právo využívat kmitočtové pásmo k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmu 2600 MHz po dobu 13 let za celkovou úplatu
ve výši 730 mil. Kč. K 31. prosinci 2019 je právo ke kmitočtovému pásmu vykázáno jako nedokončený majetek. Právo používat frekvenční pásmo zatím není
připraveno k použití, Skupina čeká na získání individuálního oprávnění. Bez tohoto oprávnění nemůže být vysílání poskytnuto zákazníkům. Pouze jeho část
ve výši 115 mil. Kč se již využívá pro vysílání, a proto byla uvedena do provozu během roku 2018.
Software
Software je převážně tvořen novou platformou NG CRM, sloužící pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). Účetní hodnota NG CRM k 31. prosinci 2019 je
1 019 mil. Kč, plus 76 mil. Kč nedokončeného majetku (k 31. prosinci 2018: 999 mil. Kč a 24 mil. Kč nedokončeného majetku).
Další významnou položkou v hodnotě softwaru představuje podnikový informační systém One.ERP. Zůstatková hodnota One.ERP k 31. 12. 2019 je 284 mil. Kč,
plus 172 mil. Kč nedokončeného majetku (31. 12. 2018: 66 mil. Kč a 196 mil. Kč nedokončeného majetku).
Obě platformy jsou implementovány po etapách a poslední moduly jsou stále ve vývoji. Migrace na nové systémy ovlivnily řadu stávajících softwarů a systémů,
které bylo potřeba modifikovat. Částka kapitálových výdajů spojená s těmito modifikacemi není zahrnutá do ocenění NG CRM a One.ERP, ale je zahrnuta
v ocenění stávajícího softwaru a systémů.
Zákaznické báze
Zůstatek je tvořen převážně zákaznickými bázemi nabytými v podnikové kombinaci se společnostmi GTS Czech s.r.o., LEMO Internet a.s. a RegioNET Morava, a.s.
a CE Colo Czech s.r.o.
Zůstatkové hodnoty a zbývající doby odepisování zákaznických bází jsou uvedeny v tabulce níže.
mil. Kč

Národní zákaznická báze
Mezinárodní zákaznická báze
Báze zákazníků datového centra
Ostatní zákaznické báze
Zákaznická báze celkem

31. 12. 2019
Zůstatková
Zbývající doba
hodnota odpisování (v letech)
228
2
277
3
68
2
8
14
581

31. 12. 2018
Zůstatková
Zbývající doba
hodnota odpisování (v letech)
389
3
391
4
116
3
0
0
896

Ostatní zákaznické báze obsahují vztahy se zákazníky využívající fixní služby získané při podnikových kombinacích v roce 2019 (viz Poznámka 13).
Níže uvedená tabulka ukazuje míru odlivu klientů (tzv. churn rate), která se používá při výpočtu životnosti báze, a to k 31. prosinci 2019 a k 31. prosinci 2018.
Tabulka obsahuje také analýzu, která ukazuje, jak by byla zůstatková hodnota ovlivněna, pokud by došlo ke změně parametru ve výpočtu.
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Churn rate – Národní zákaznická báze
Hodnota použitá ve výpočtu životnosti
Při zvýšení o 20 %, tj. na
Potenciální snížení hodnoty (mil. Kč)
Churn rate – Mezinárodní zákaznická báze
Hodnota použitá ve výpočtu životnosti
Při zvýšení o 20 %, tj. na
Potenciální snížení hodnoty (mil. Kč)
Churn rate – Báze zákazníků datového centra
Hodnota použitá ve výpočtu životnosti
Při zvýšení o 20 %, tj. na
Potenciální snížení hodnoty (mil. Kč)

31. 12. 2019

31. 12. 2018

14,29 %
17,14 %
-150

14,29 %
17,14 %
-123

12,03 %
14,43 %
-91

12,03 %
14,43 %
-75

14,29 %
17,14 %
-45

14,29 %
17,14 %
-37

Hodnota ostatních zákaznických bází je považována za nevýznamnou, proto k 31. prosinci 2019 nebyla provedena citlivostní analýza.

10 Goodwill
mil. Kč
Pořizovací cena
T-Systems Czech Republic, a.s.
GTS Czech s.r.o.
CE Colo Czech s.r.o.
LEMO Internet a.s.
RegioNET Morava, a. s.
Planet A*
Celkem

31. 12 2019

31. 12 2018

131
1 144
100
11
16
332
1 734

131
1 144
100
37
29
0
1 441

* Účetní hodnota pořizovací ceny za pořízení společnosti Planet A k 31. prosinci 2019 je odhad, alokace pořizovací ceny bude dokončena v průběhu roku 2020.

Hodnota goodwillu byla testována na snížení hodnoty k 31. prosinci 2019. Skupina je považována za jednu penězotvornou jednotku. Zpětně získatelná částka
penězotvorné jednotky je stanovena na úrovni hodnoty z užívání. Hodnota z užívání 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. Toto dlouhodobé tempo růstu je v souladu s předpověďmi za odvětví, ve kterém Společnost podniká (telekomunikace).
Výpočet budoucích očekávaných peněžních toků je založen na odhadu výnosů, přímých a nepřímých provozních nákladů a výdajů na pořízení dlouhodobého
majetku pro období 2020–2029.
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 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.
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 2019 potvrdila, že zpětně získatelná částka penězotvorné jednotky přesahuje její účetní hodnotu.
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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 2019 a k 31. prosinci 2018. Tabulka rovněž obsahuje analýzu citlivosti vyjadřující, k jakému snížení hodnoty goodwillu by došlo, pokud by se
změnily citlivé parametry použité ve výpočtu.

WACC
Hodnota použitá ve výpočtu
Při změně na hodnotu
Potenciální snížení hodnoty (mil. Kč)
Míra růstu
Hodnota použitá ve výpočtu
Při změně na hodnotu
Potenciální snížení hodnoty (mil. Kč)
Peněžní toky
Při změně o
Potenciální snížení hodnoty (mil. Kč)

31. 12. 2019

31. 12. 2018

5,54–5,61 %
9,61 %
0

6,11 %
10,11 %
0

2%
-2 %
0

2%
-2 %
0

-30 %
0

-30 %
0

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.

11 Dlouhodobý hmotný majetek
mil. Kč

Pořizovací cena
1. 1. 2018
Přírůstky
Úbytky
Převody*
31. 12. 2018
Dopad přijetí IFRS 16 k 1. 1. 2019
Dopad fúze k 1. 1. 2019
1. 1. 2019 (upraveno)
Pořízení Dceřiné společnosti
Přírůstky
Úbytky
Převody*
31. 12. 2019
Oprávky / opravné položky
1. 1. 2018
Odpisy
Úbytky
31. 12. 2018
Dopad přijetí IFRS 16 k 1. 1. 2019
1. 1. 2019 (upraveno)
Pořízení Dceřiné společnosti
Odpisy
Úbytky
Převody
31. 12. 2019
Zůstatková hodnota
1. 1. 2018
31. 12. 2018
1. 1. 2019 (upraveno)
31. 12. 2019

Budovy a pozemky

Zařízení a ostatní
dlouhodobý majetek

Nedokončený
majetek, zálohy
a náhradní díly – síť

Celkem

8 844
18
- 441
407
8 828
- 253
0
8 575
3
0
-72
-3 507
4 999

24 874
175
-2 149
1 860
24 760
-2 995
40
21 805
154
320
-323
4 934
26 890

955
2 503
-34
-2 267
1 157
0
0
1 157
21
2 096
-78
- 1 427
1 769

34 673
2 696
-2 624
0
34 745
-3 248
40
31 537
178
2 416
-473
0
33 658

3 856
384
- 426
3 814
- 18
3 796
1
116
-68
-1 317
2 528

14 699
2 060
-2 081
14 678
-753
13 925
44
1 970
-318
1 317
16 938

1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1

18 556
2 444
-2 507
18 493
-771
17 722
45
2 086
-386
0
19 467

4 975
5 014
4 779
2 471

10 188
10 082
7 895
9 952

954
1 156
1 156
1 768

16 117
16 252
13 830
14 191

* Převody zahrnují převody nedokončeného hmotného majetku a záloh do používání.
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Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku v roce 2019 tvoří zejména síťová technologie a optická vlákna.
Vyřazení budov a pozemků stejně tak zařízení a ostatních hmotných aktiv představuje odúčtování leasingů, které byly klasifikovány jako finanční leasing dle
IAS 17, a jejich přeúčtování jako aktiva z práva užívání.

Společná ujednání
V roce 2013 vstoupila Skupina do společného ujednání se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o sdílení sítí 2G a 3G, resp. sdílení aktivních
a pasivních 2G a 3G síťových prvků na základě geografického rozdělení území České republiky. K 31. prosinci 2019 bylo sdíleno 2 457 bodů sítě na straně
Skupiny a 2 496 bodů sítě na straně Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (k 31. 12. 2018 bylo sdíleno: 2 442 bodů sítě na straně Skupiny a 2 480 bodů
sítě na straně Česká telekomunikační infrastruktura a.s.).
V roce 2014 vstoupila Skupina do obdobného společného ujednání se společností Česká telekomunikační infrastruktura 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. prosinci 2019 bylo sdíleno 2 450 bodů sítě na straně Skupiny a 2 476 bodů sítě na straně Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(k 31. prosinci 2018: 2 434 bodů na straně Skupiny a 2 450 bodů na straně Česká telekomunikační infrastruktura 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 bude učiněno v průběhu platnosti
smlouvy. Vzhledem ke skutečnosti, že společné ujednání není součástí samostatné společnosti, Skupina 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 odlišné klasifikaci aktivních a pasivních prvků sítě Skupina přistupuje různými způsoby k oběma smlouvám o sdílení sítí. Aktivní prvky byly
klasifikovány a vykazovány jako individuálně držená aktiva oceněná v pořizovací ceně stejně jako ostatní individuálně držená aktiva Skupiny. Pasivní prvky byly
klasifikovány jako společně držená aktiva a oceněny prvotně v reálné hodnotě, následně pak v pořizovací ceně snížené o kumulované odpisy.
Skupina zvážila rizika vyplývající ze společných ujednání a vyhodnotila je jako nevýznamná.

12 Aktiva z práva užívání
Skupina má leasingové smlouvy pro různé položky:
– prostor na telekomunikační infrastruktuře třetích stran, střechy a pozemky k instalaci vlastních telekomunikačních zařízení – TMCZ využívá prostor
na pozemku třetí strany pro výstavbu vlastního stožáru nebo přenosové věže. Tyto stožáry a věže se používají pro telekomunikační zařízení (např. antény)
TMCZ,
– výlučná věcná břemena – věcné břemeno je zákonné právo užívat, přistupovat nebo přecházet po majetku jiné osoby (např. pozemek nebo společné
prostory v budově) pro konkrétní omezený účel. Věcná břemena se udělují zejména z důvodu vybudování stožárů nebo průchodu kabelu přes, pod nebo skrz
existující pozemek,
– obchody – obchodní prostory v budově nebo nákupním centru,
– technické prostory – např. pronájem datového centra,
– kancelářské prostory – kancelářské prostory slouží zaměstnancům TMCZ jako místo, kde mohou vykonávat svou práci,
– pronajaté okruhy – smlouvy o pronájmu optických vláken.
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Níže jsou uvedeny zůstatkové hodnoty aktiv z práva užívání Skupiny k 31. prosinci 2019.
mil. Kč
1. 1. 2019*
Přírůstky
Úbytky
31. 12. 2019
Kumulované ztráty se snížením hodnoty
1. 1. 2019*
Odpisy
Vyřazení
31. 12. 2019
Zůstatková hodnota
1. 1. 2019
31. 12. 2019

Pronajaté pozemky

Pronajaté budovy

Celkem

4 093
1 053
-185
4 961

Pronajaté technické
vybavení a stroje
2 054
48
-66
2 036

2 213
115
-73
2 255
0
154
-4
150

54
724
-23
755

8
216
-3
221

62
1 094
-30
1 126

2 213
2 105

4 039
4 206

2 046
1 815

8 298
8 126

8 360
1 216
-324
9 252

* V předchozím roce Skupina vykázala aktiva a závazky z leasingu související s leasingy klasifikovanými jako finanční leasing dle IAS 17 Nájmy. Aktiva byla vykázána v budovách, pozemcích a zařízení
a závazky jako součást závazků Skupiny. Pro úpravy vykázané při přijetí IFRS 16 k 1. lednu 2019 viz Poznámka 2.21.

13 Podnikové kombinace
Dne 31. prosince 2019 Skupina získala 100% podíl v Planet A, a.s. za 472 milionů korun (vše zaplaceno v hotovosti) a stala se jeho mateřskou společností.
Primární obchodní činností Planet A je provozování fixní telekomunikační sítě a poskytování telekomunikačních služeb.
Následující tabulka shrnuje získaná aktiva a převzaté závazky a vlastní kapitál společnosti Planet A, a.s. k datu akvizice k 31. říjnu 2019.
Získaná aktiva a převzaté závazky k 31. říjnu 2019
mil. Kč
Oběžná aktiva
Dlouhodobý hmotný majetek
AKTIVA CELKEM
Krátkodobé závazky
ZÁVAZKY CELKEM
ZÍSKANÝ ČISTÝ VLASTNÍ KAPITÁL

Planet A, a.s.
17
152
169
30
30
139

Očekává se, že žádný z goodwillu nebude daňově uznatelný.

14 Obchodní a jiné závazky
mil. Kč
Závazky z obchodního styku
Dohadná položka na provozní a investiční výdaje
Obchodní závazky celkem
Měnové forwardy se zápornou reálnou hodnotou
Finanční závazky celkem
Závazky za zaměstnanci
Ostatní daně a sociální zabezpečení
Ostatní závazky
Nefinanční závazky celkem
Celkem

31. 12. 2019
1 905
2 814
4 719
34
4 753
665
183
10
858
5 611

31. 12. 2018
1 790
2 720
4 510
11
4 521
614
232
9
855
5 376
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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 15):
mil. Kč
31. 12. 2019
Obchodní závazky
Dohadná položka na provozní a investiční výdaje
Obchodní závazky celkem
Forwardové smlouvy
– záporná reálná hodnota
– kladná reálná hodnota
Forwardové smlouvy – celkem*

Na požádání

Do 30 dní

31–90 dní

Nad 91 dní

Celkem

247
751
998

1 092
1 810
2 902

413
253
666

153
0
153

1 905
2 814
4 719

0
0
0

261
28
289

399
0
399

1 677
22
1 699

2 337
50
2 387

* Nasmlouvaná nominální hodnota. Podle smlouvy Skupina zaplatí nominální hodnoty v Kč a protihodnotou obdrží částky v cizích měnách stanovené na základě odsouhlasených forwardových směnných kurzů.

mil. Kč
31. 12. 2018
Obchodní závazky
Dohadná položka na provozní a investiční výdaje
Obchodní závazky celkem
Forwardové smlouvy
– záporná reálná hodnota
– kladná reálná hodnota
Forwardové smlouvy – celkem*

Na požádání

Do 30 dní

31–90 dní

Nad 91 dní

Celkem

354
900
1 254

932
880
1 812

393
940
1 333

111
0
111

1 790
2 720
4 510

0
0
0

226
44
270

351
55
406

1 268
597
1 865

1 845
696
2 541

* Nasmlouvaná nominální hodnota. Podle smlouvy Skupina zaplatí nominální hodnoty v Kč a protihodnotou obdrží částky v cizích měnách stanovené na základě odsouhlasených forwardových směnných kurzů.

15 Ostatní finanční závazky
mil. Kč
Krátkodobé závazky z pronájmu
Ostatní úročené závazky**
Celkem krátkodobé ostatní finanční závazky
Dlouhodobé závazky z finančního pronájmu
Dlouhodobé ostatní úročené závazky**
Dlouhodobé zálohy tarifních zákazníků*
Celkem dlouhodobé ostatní finanční závazky
Celkem
* Zálohy tarifních zákazníků vratné po skončení smluvního vztahu zajišťují pohledávky z obchodního styku.
** Závazky z kapitalizovaných práv na mediální obsah.
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31. 12. 2019
862
112
974
6 696
94
6
6 796
7 770

1. 1. 2019
po přijetí IFRS 16
1 068
109
1 177
6 547
48
6
6 601
7 778

31. 12. 2018
125
109
234
1 210
48
6
1 264
1 498
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mil. Kč
Závazky z finančního
pronájmu
72
143
647
862
2 585
4 111
7 558

Do 30 dní
31–90 dní
Nad 91 dní
Do 1 roku
1–5 let
Nad 5 let
Ostatní finanční závazky celkem

T-Mobile Czech Republic a.s.

31. 12. 2019
Ostatní úročené
závazky
9
19
87
115
97
0
212

1. 1. 2019 po přijetí IFRS 16
31. 12. 2018
před přijetím Závazky z finančního
Ostatní úročené
IFRS 16
pronájmu
závazky

mil. Kč

Do 30 dní
31–90 dní
Nad 91 dní
Do 1 roku
1–5 let
Nad 5 let
Ostatní finanční závazky celkem

19
39
176
234
344
920
1 498

89
178
801
1 068
2 515
4 032
7 615

Celkem
81
162
734
977
2 682
4 111
7 770

Celkem

9
18
82
109
53
1
163

98
196
883
1 177
2 568
4 033
7 778

Zbytkové smluvní doby splatnosti nediskontované peněžní toky ze závazků z finančního pronájmu jsou následující:
mil. Kč

31. 12. 2019

Do 30 dní
31–90 dní
Nad 91 dní
Do 1 roku
1–5 let
Nad 5 let
Celkové nediskontované peněžní toky ze závazků z finančního pronájmu

92
184
828
1 104
2 812
5 014
8 930

1. 1. 2019
31. 12. 2018
po přijetí IFRS 16 před přijetím IFRS 16
95
15
190
29
857
134
1 142
178
3 347
526
5 155
1 179
9 644
1 883

Sesouhlasení peněžních toků použitých ve finanční činnosti je následující:
mil. Kč
1. 1. 2018
Přírůstky
Peněžní toky použité ve finanční činnosti
31. 12. 2018
Dopad přijetí IFRS 16 k 1. 1. 2019
1. 1. 2019 (upraveno)
Přírůstky
Peněžní toky použité ve finanční činnosti
Úrok
31. 12. 2019

Závazky z finančního
pronájmu
1 422
64
-151
1 335
6 280
7 615
921
-1 232
254
7 558

Ostatní úročené
závazky
60
201
-104
157
0
157
230
-181
0
206

Bankovní úvěry
a kontokorenty
0
44
-44
0
0
0
72
-72
0
0

Celkem
1 482
309
-299
1 492
6 280
7 772
1 223
-1 485
254
7 764

Skupina má k 31. prosinci 2019 k dispozici kontokorentní a flexibilní úvěrové linky v celkovém limitu 4 mil. EUR (102 mil. Kč), 1 mil. USD (23 mil. Kč) a 1 575 mil. Kč
(k 31. prosinci 2018: 1 mil. EUR nebo 26 mil. Kč a 1 375 mil. Kč). Skupina k 31. prosinci 2019 ani k 31. prosinci 2018 kontokorentní úvěr nečerpala.
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16 Rezervy
mil. Kč
Ostatní rezervy
Celkem krátkodobé rezervy
Rezerva na uvedení majetku do původního stavu
Ostatní rezervy
Celkem dlouhodobé rezervy
Celkem
mil. Kč

1. 1. 2018
Tvorba
Čerpání
Zrušení
Úrok
31. 12. 2018
Dopad přijetí IFRS 16 k 1. 1. 2019
1. 1. 2019 (upraveno)
Tvorba
Čerpání
Zrušení
Úrok
31. 12. 2019

Rezerva na uvedení
majetku
do původního stavu
772
25
-15
-43
-17
722
0
722
39
0
-5
32
788

31. 12. 2019
211
211
788
51
839
1 050

31. 12. 2018
338
338
722
108
830
1 168

Ostatní rezervy

Celkem

512
66
-108
-24
0
446
- 54
392
67
-171
-26
0
262

1 284
91
-123
-67
-17
1 168
-54
1 114
106
-171
-31
32
1 050

Rezerva na uvedení majetku do původního stavu představuje náklady na uvedení pronajatých lokalit do původního stavu v souladu s podmínkami leasingových
smluv. Tato rezerva obsahuje nejistotu jak ve výši budoucích peněžních výdajů, tak v jejich načasování. Očekávané vyčerpání rezervy je v roce 2029 (rok
ukončení platnosti licence LTE).
Ostatní rezervy zahrnují zejména rezervy na soudní spory, nevýhodné smlouvy a bonusové programy řídících pracovníků.
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17 Odložený daňový závazek
Čistý odložený daňový závazek je vypočítán následujícím způsobem:
mil. Kč
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Rezervy a Závazky za zaměstnanci
Smluvní aktiva a Smluvní náklady
Aktiva z práva užívání
Závazek z finančního pronájmu
Ostatní položky
Základ pro výpočet odložené daně
Čistý odložený daňový závazek

31. 12. 2019
-4 748
1 449
-1 296
-8 126
7 558
503
-4 660
-885

31. 12. 2018
-5 075
1,418
-1 369
0
0
21
-5 005
-951

mil. Kč
Odložený daňový závazek:
– odložený daňový závazek k uplatnění nad 12 měsíců
– odložený daňový závazek k uplatnění do 12 měsíců
Odložený daňový závazek celkem
Odložená daňová pohledávka:
– odložená daňová pohledávka k uplatnění nad 12 měsíců
– odložená daňová pohledávka k uplatnění do 12 měsíců
Odložená daňová pohledávka celkem
Čistý odložený daňový závazek

31. 12. 2019

31. 12. 2018

-2 568
-124
-2 692

-1 091
-133
-1 224

1 416
391
1 807
-885

107
166
273
-951

Čistý odložený daňový závazek k 31. prosinci 2019 a k 31. prosinci 2018 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.
Období
2020 a dále

Sazba daně z příjmů právnických osob
2019
2018
19 %
19 %
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Pohyb na účtu odložené daně z příjmů je následující:
Odložené daňové závazky
mil. Kč
1. 1. 2018
Zisk (+) / ztráta (-) běžného období
31. 12. 2018
Dopad fúze k 1. 1. 2019
Dopad přijetí IFRS 16 k 1. 1. 2019
1. 1. 2019 (upraveno)
Zisk (+) / ztráta (-) běžného období
Nabytí Dceřiné společnosti
31. 12. 2019
Odložené daňové pohledávky
mil. Kč
1. 1. 2018
Zisk (+) / ztráta (-) běžného období
31. 12. 2018
Dopad přijetí IFRS 16 k 1. 1. 2019
1. 1. 2019 (upraveno)
Zisk (+) / ztráta (-) běžného období
31. 12. 2019

Dlouhodobý hmotný
a nehmotný majetek
-893
-71
-964
-9
0
-973
74
-3
-902

Aktiva z práva
užívání
0
0
0
0
-1 177
-1 177
-367
0
-1 544

Smluvní aktiva
a Smluvní náklady
-238
-22
-260
0
0
-260
14
0
-246

Celkem

Rezervy a Závazky Závazky z finančního
za zaměstnance
pronájmu
253
0
16
0
269
0
0
1 177
269
1 177
6
259
275
1 436

Ostatní

Celkem

12
-8
4
0
4
92
96

265
18
273
1 177
1 450
357
1 807

-1 131
93
-1 224
-9
-1 177
-2 410
-279
-3
-2 692

18 Derivátové finanční nástroje
Forwardové smlouvy
Skupina měla ke konci roku 2019 otevřené měnové forwardové smlouvy v celkové nominální hodnotě 2 387 mil. Kč (k 31. prosinci 2018: 2 541 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 2019 byly otevřeny v roce 2019 a jsou splatné do konce roku 2020. V roce 2019 byly
vypořádány smlouvy v celkové nominální hodnotě 2 738 mil. Kč (v roce 2018: 3 227 mil. Kč).
Otevřené měnové forwardové smlouvy (mil. Kč)
Otevřené měnové forwardové smlouvy zajišťující ostatní cizoměnové závazky:
Kladná reálná hodnota (viz Poznámka 6)
Záporná reálná hodnota (viz Poznámka 14)
Celkem
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0
-34
-34

5
-11
-6
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19 Vlastní kapitál
Akcie Skupiny 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 2019 a k 31. prosinci 2018 představuje 520 000 kusů akcií. Všechny akcie nesou stejná práva.
Mezi práva akcionářů patří zejména:
– právo na podíl na zisku,
– právo na podíl na likvidačním zůstatku,
– 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 kurzu proti akcionáři, který je v prodlení
se splacením,
– právo požadovat nucený přechod účastnických cenných papírů.
Kapitálové fondy zahrnují zejména zákonný rezervní fond, který Skupina musí tvořit v souladu s jejími stanovami. Použití zákonného rezervního fondu je
omezeno stanovami a fond nesmí být vyplacen akcionářům.
V roce 2019 Skupina vyplatila dividendu ve výši 5 596 mil. Kč (v roce 2018: 4 389 mil. Kč) (viz Poznámka 29). Dividenda na jednu akcii vyplacená v roce 2019
byla 10 761 Kč (v roce 2018: 8 440 Kč).

20 Dodatečné informace k finančním nástrojům
Finanční aktiva a závazky podle tříd*
mil. Kč
Aktiva
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, z toho:
Peníze
Termínované vklady
Obchodní a jiné pohledávky**
Ostatní finanční aktiva, z toho:
Úvěry ve skupině
Měnové forwardy s kladnou reálnou hodnotou
Závazky
Krátkodobé obchodní a jiné závazky** z toho:
Obchodní závazky
Měnové forwardy se zápornou reálnou hodnotou
Krátkodobé ostatní finanční závazky z toho:
Závazky z finančního pronájmu
Ostatní úročené závazky
Dlouhodobé ostatní finanční závazky z toho:
Přijatá depozita
Ostatní úročené závazky
Závazky z finančního pronájmu

Kategorie podle IFRS 9

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě
V reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (k obchodování)

Finanční závazky v naběhlé hodnotě
V reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (k obchodování)
Finanční závazky v naběhlé hodnotě
Finanční závazky v naběhlé hodnotě
Finanční závazky v naběhlé hodnotě
Finanční závazky v naběhlé hodnotě
Finanční závazky v naběhlé hodnotě

31. 12. 2019
Účetní hodnota

31. 12. 2018
Účetní hodnota

1 484
446
1 038
5 823
5 919
5 919
0

2 886
472
2 414
6 310
3 634
3 629
5

4 753
4 719
34
974
862
112
6 796
6
94
6 696

4 521
4 510
11
234
125
109
1 264
6
48
1 210

			
* 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 14).

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. prosinci 2019:
31. 12. 2019
mil. Kč

Hrubá hodnota
kompenzace
ve výkazu finanční
pozice

Hrubá hodnota
zápočtu ve výkazu
finanční pozice

Čistá hodnota
po kompenzaci
ve výkazu finanční
pozice

6 212
-4 719

0
0

6 212
-4 719

Obchodní a jiné pohledávky
Obchodní závazky

Částka, která je
předmětem rámcové
dohody o zápočtu
a podobných
ujednání ve výkazu
finanční pozice
221
-221

Celková čistá
hodnota

Částka, která je
předmětem rámcové
dohody o zápočtu
a podobných
ujednání ve výkazu
finanční pozice
165
-165

Celková čistá
hodnota

5 991
-4 498

Následující tabulka zobrazuje obchodní pohledávky a závazky, kde proběhl zápočet k 31. prosinci 2018:
31. 12. 2018
mil. Kč

Hrubá hodnota
kompenzace
ve výkazu finanční
pozice

Hrubá hodnota
zápočtu ve výkazu
finanční pozice

Čistá hodnota
po kompenzaci
ve výkazu finanční
pozice

6 310
-4 510

0
0

6 310
-4 510

Obchodní a jiné pohledávky
Obchodní závazky

6 145
-4 345

21 Výnosy ze smluv se zákazníky
Pro účely řízení 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
Poskytování služeb mobilní telekomunikační sítě
Poskytování služeb pevné telekomunikační sítě
Poskytování IT služeb
Ostatní
Celkem výnosy ze smluv se zákazníky

2019

2018

2 255
18 360
5 013
2 699
156
28 483

2 495
18 388
4 632
1 716
174
27 405

Výnosy vykázané v účetním období, které byly zahrnuty v počátečním zůstatku smluvních závazků na začátku účetního období, byly v roce 2019 ve výši
636 mil. Kč (v roce 2018: 524 mil. Kč).
Hodnota transakční ceny přiřazená k závazkům z plnění, které nebyly ke konci účetního období splněny, za rok 2019 činila 5 252 mil. Kč (v roce 2018: 5 706 mil Kč).
Skupina očekává, že zbývající částka transakční ceny, přidělená nevypořádaným smlouvám k 31. prosinci, bude vykázána do výnosů následovně:
mil. Kč
Příští účetní období
Druhý rok
Třetí až desátý rok
Celková zbývající část transakční ceny
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31. 12. 2019
3 921
1 270
61
5 252

31. 12. 2018
4 204
1 434
68
5 706
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22 Ostatní provozní výnosy
mil. Kč
Zisk z prodeje dlouhodobého majetku
Rozpuštění rezerv
Výnosy z přefakturace služeb v rámci skupiny DTAG
Nájemné
Pokuty a penále
Výnosy z propagace
Jiné provozní výnosy
Celkem

2019
18
0
306
0
0
0
103
427

2018
36
84
875
120
2
105
44
1 266

2019
2 171
5 771
717
464
411
9 534

2018
2 499
5 506
482
465
218
9 170

2019
2 690
577
321
9
3 597
3 395

2018
2 671
574
319
22
3 586
3 515

23 Nakoupené zboží, materiál a telekomunikační služby
mil. Kč
Náklady na pořízení zboží a materiálu
Náklady na telekomunikační služby
Údržba telekomunikační sítě
Spotřeba energie – telekomunikační síť
Ostatní
Celkem

24 Osobní náklady
mil. Kč
Mzdové náklady
Náklady na sociální zabezpečení – důchodové pojištění a připojištění
Náklady na sociální zabezpečení – ostatní
Odměny členům statutárních orgánů
Celkem
Průměrný počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu zaměstnanců za celý rok. Skupina poskytuje zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění.
V roce 2019 celková výše příspěvku dosáhla 25 mil. Kč (v roce 2018: 25 mil. Kč).
Mzdové náklady zahrnují rovněž amortizaci kapitalizovaných smluvních nákladů na získání smlouvy se zákazníkem ve výši 101 mil. Kč v roce 2019 (v roce 2018:
83 mil. Kč).

25 Odpisy
mil. Kč
Odpisy licencí
Odpisy ostatních nehmotných aktiv
Odpisy aktiv z práva užívání
Odpisy hmotných dlouhodobých aktiv
Celkem

2019
424
1 730
1 094
2 086
5 334
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2018
385
1 532
0
2 444
4 361
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26 Ostatní provozní náklady
mil. Kč
Náklady na externí marketingové služby
Provize obchodním partnerům
Čistá ztráta ze snížení hodnoty pohledávek a odpisy pohledávek
Nájemné a operativní leasing
Přefakturace služeb sdílených v rámci skupiny DTAG
Opravy a údržba (kromě telekomunikační sítě)
Licenční poplatky
Ostatní provozní náklady související se zaměstnanci
Právní, konzultační a auditorské poplatky
Kancelářské dodávky, poštovné, bankovní poplatky
Ostatní
Celkem

2019
489
1 090
0
0
127
382
304
173
204
59
206
3 034

2018
547
955
102
915
515
553
320
161
215
99
28
4 410

Provize obchodních partnerů zahrnují rovněž amortizaci kapitalizovaných smluvních nákladů na získání smlouvy se zákazníkem ve výši 689 mil. Kč v roce 2019
(v roce 2018: 635 mil. Kč).

27 Finanční výnosy a náklady
mil. Kč
Úrokové výnosy
Kurzové zisky
Ostatní finanční výnosy
Finanční výnosy celkem
Úrokové náklady
Kurzové ztráty
Ostatní finanční náklady
Finanční náklady celkem
Čisté finanční výnosy (+) / náklady (-)

2019
103
85
12
200
-255
-138
-31
-424
-224

2018
44
132
47
223
-67
-131
0
-198
25

2019
-1 525
78
-1 447

2018
-1 320
-85
-1 405

2019
6 914
-1 313

2018
6 995
-1 329

-119
59
-66
-8
-1 447

-52
7
-4
-27
-1 405

28 Daň z příjmů
Daňový náklad se skládá z následujících položek:
mil. Kč
Splatná daň
Odložená daň (viz Poznámka 17)
Daň z příjmů

Daň z příjmů byla vypočtena následujícím způsobem:
mil. Kč
Účetní zisk před zdaněním
Daň při použití zákonné daňové sazby*
Vliv následujících položek:
Daňově neuznatelné náklady
Nezdaňované výnosy
Dodatečné snížení/zvýšení daně za minulá období
Ostatní
Daň z příjmů
* V roce 2019 a 2018 byla použita sazba 19 % v souladu se zákonem o daních z příjmů.
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29 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.
Skupina je ovládána společnostmi tak, jak je popsáno v Poznámce 1.

29.1 Transakce s akcionáři (přímými, nepřímými a konečnou mateřskou společností)
mil. Kč
Roaming, propojení a související nakoupené služby
Ostatní nakoupené služby a hmotné dodávky
Náklady z přefakturace služeb
Náklady z derivátových finančních nástrojů
Nákupy cizích měn v tržní hodnotě*
Nákupy celkem
Roaming, propojení a související prodané služby
Výnos z derivátových finančních nástrojů
Úrokový výnos z půjčky
Výnosy z přefakturace služeb a užívání společných platforem
Prodeje celkem

2019
197
81
172
65
2 585
3 100
231
6
88
263
588

2018
200
77
155
0
4 490
4 922
263
0
0
287
550

31. 12. 2019
319
0
5 919
264
6 502
504
34
538

31. 12. 2018
404
5
3 629
0
4 038
558
11
569

* Nákupy cizích měn zahrnují zejména měnové forwardy a swapy. Cena je stanovena na úrovni nejlepší tržní nabídky.

Zůstatky vzniklé z prodejů/nákupů zboží a služeb od akcionářů:
mil. Kč
Pohledávky z roamingu, propojení a souvisejících poskytnutých služeb
Pohledávky z derivátů (reálná hodnota)
Pohledávky z úvěru ve skupině
In-house cash
Pohledávky celkem
Závazky z roamingu, propojení a souvisejících nakoupených služeb
Závazky z derivátů (reálná hodnota)
Závazky celkem

V roce 2019 ani v roce 2018 Skupina neuskutečnila žádné transakce se svou mateřskou společností Deutsche Telekom Europe B.V.

29.2	Transakce s ostatními spřízněnými stranami ve skupině DTAG
mil. Kč
Roaming, propojení a související nakoupené služby
Ostatní nakoupené služby a hmotné dodávky
Náklady z přefakturace služeb
Nákupy celkem
Roaming, propojení a související prodané služby
Výnosy z přefakturace služeb a užívání společných platforem
Ostatní výnosy
Prodeje celkem

2019
496
535
149
1 180
507
596
178
1 281
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2018
334
259
360
953
232
577
17
826
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Zůstatky vzniklé z prodejů/nákupů zboží a služeb od ostatních spřízněných stran ve skupině DTAG:
mil. Kč
Pohledávky ze záloh, ostatních služeb a slev
Pohledávky celkem
Závazky z ostatních služeb a slev
Závazky celkem

31. 12. 2019
421
421
621
621

31. 12. 2018
395
395
437
437

29.3	Krátkodobé zaměstnanecké požitky
mil. Kč

Výkonné vedení
Představenstvo
Dozorčí rada
Celkem

2019
Průměrný počet
zaměstnanců
26
3
3
32

Částka
117
9
0
126

2018
Průměrný počet
zaměstnanců
26
3
3
32

Částka
130
22
0
152

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 2019 činila částku 21 mil. Kč (v roce 2018: 28 mil. Kč).
Příspěvky penzijního připojištění představovaly pro řídící pracovníky v roce 2019 částku 1 mil. Kč (v roce 2018: 1 mil. Kč).

29.4 Zaměstnanecké požitky po skončení pracovního poměru poskytnuté řídícím pracovníkům
mil. Kč
Výplata motivačního bonusového programu*
Odstupné

2019
6
3

2018
34
1

* Skupina poskytuje řídícím pracovníkům zaměstnanecké požitky po skončení pracovního poměru ve formě motivačního bonusového programu. V případě splnění stanovených podmínek obdrží
oprávněné osoby částku, která vychází z výše jejich mzdy.

29.5 Bonusové plány řídících pracovníků
Skupina svým řídícím pracovníkům nabízí několik dlouhodobých bonusových plánů, v rámci nichž je každý rok vytvořena nová tranše s dobou platnosti 4 roky.
Na výplatu těchto bonusových plánů byla k 31. prosinci 2019 vykázána celková rezerva ve výši 40 mil. Kč (k 31. prosinci 2018: 51 mil. Kč).

29.6 Dividendy
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 11. dubna 2019 vyplatila Skupina svému jedinému akcionáři dividendu v celkové výši 5 596 mil. Kč.
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 17. dubna 2018 vyplatila Skupina svému jedinému akcionáři dividendu v celkové výši 4 389 mil. Kč.

30 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.
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31 Smluvní a jiné budoucí závazky a přísliby
K 31. prosinci 2019 a k 31. prosinci 2018 měla Skupina uzavřeny smlouvy s hlavními dodavateli v oblasti technologií a služeb v následujících hodnotách:
mil. Kč
Do 1 roku
1–3 roky
3–5 let
Nad 5 let
Celkem

31. 12. 2019
2 562
422
115
84
3 184

31. 12. 2018
1 807
303
121
15
2 246

Z částky uvedené výše 243 mil. Kč odpovídá závazkům se spřízněnými stranami, převážně se jedná o pronájem kapacity optických vláken.

32 Následné události
K datu schválení této účetní závěrky nejsou známy žádné významné následné události.

33 Schválení účetní závěrky
Tato účetní závěrka byla schválena představenstvem Skupiny k vydání dne 23. března 2020. Tato účetní závěrka může být upravena na žádost a schválení
valné hromady.

Jose Severino Perdomo Lorenzo
Generální ředitel a člen představenstva oprávněný jednat za Skupinu samostatně
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