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r
ok 2018 přinesl společnosti T-mobile czech 
republic a.s. mnoho významných změn. 
společnost dále prohlubovala své spojování  
se slovak Telekom, což pomohlo nalézt nové 
synergie, a přivítala nové lídry. zároveň bylo 
dosaženo plánovaných hospodářských výsledků, 

díky čemuž jsme mohli firemním i rezidentním zákazníkům 
nabídnout služby a produkty špičkové kvality.

rok 2018 zároveň představoval novou kapitolu v mém životě – měl 
jsem totiž tu čest stát se generálním ředitelem T-mobile czech 
republik a slovak Telekom. Jako nováček ve firmě musím obdivovat 
výsledky, kterých se oběma společnostem podařilo dosáhnout, 
a poděkovat svému předchůdci, milanu Vašinovi, za nastavení 
rozumné strategie, která se soustředí na konvergované služby a roli 
lídra v technologiích. Na těchto pilířích, s přidáním nových impulsů 
a podnětů, bych chtěl i nadále stavět budoucnost T-mobile.

V loňském roce jsme prostřednictvím zavedení hybridních  
služeb rozšířili naši nabídku konvergovaných řešení. Naše 
nabídky dokázaly uspokojit potřeby zákazníků, což se odrazilo 
v růstu zákazníků využívajících pevné služby. získali jsme 76 000 
nových zákazníků, což v porovnání s předchozím rokem 
znamená nárůst o 43 %. 

V souladu s naší strategií jsme oznámili budování naší vlastní 
optické sítě. Tento projekt, jehož realizace je plánována na několik 
příštích let, představuje jednu z největších investic v historii T-mobile.

zároveň jsme dále prohlubovali spojování T-mobile czech 
republic a.s. a slovak Telekom, a.s., jejichž kompetence se 
vhodně doplňují. 

V roce 2018 jsme opět zaznamenali výrazné zvýšení spotřeby  
dat ve všech našich sítích, a to o 149,5 % v porovnání 
s předešlým rokem. za tímto růstem stojí mimo jiné i výhodnější 
nabídky, zejména zavedení programu magenta 1 a speciálních 
datových nebo roamingových nabídek. 

Vynikající kvalita mobilní sítě společnosti T-mobile byla oceněna 
pečetí „best in Test“, kterou nám v listopadu udělila společnost 
p3 communications. V nezávislém testování všech tří českých 
mobilních sítí jsme dosáhli nejlepších výsledků ve všech 
měřených kategoriích – hlas, data a crowdsourced data.

Několikrát jsme potvrdili náš inovační potenciál: jako jediný 
operátor v České republice například nabízíme u vybraných 
koncových zařízení značek apple a samsung službu esim, 
otevřeli jsme nejmodernější datové centrum pro nejnáročnější 
klienty a otestováním technologie massive mimo se připravujeme 
na budování sítí 5G. inovace podporujeme i v rámci našich aktivit 
v oblasti společenské odpovědnosti – v 8. ročníku soutěže 
T-mobile rozjezdy, která podporuje začínající podnikatele, jsme 
ocenili několik projektů zaměřených na technologie, včetně 
vítězné aplikace Glucly, která usnadňuje život nemocným 
cukrovkou.

Nejdůležitější událostí v segmentu rezidentních zákazníků v roce 
2018 bylo spuštění nové služby magenta 1, která přináší 
zákazníkům výhody na základě spojení dvou a více mobilních 
anebo pevných služeb  pod jednu smlouvu. Škála výhod závisí 
na počtu aktivovaných služeb. zákazníci mohou získat například 
neomezené volání a sms v rámci skupiny, data navíc, výhodnější 
ceny, vylepšení T-mobile TV i rychlejší odbavení na infolince. 

počet uživatelů televize od T-mobile na ipTV nebo satelitní 
platformě v roce 2018 vzrostl o 48 000, což představuje nárůst 
o 132 %. Také jsme zavedli nové datové balíčky s většími 
datovými limity za stejnou cenu, a to jak pro uživatele nových 
tarifů, tak pro uživatele předplacených služeb, a nabídku 
datových roamingových balíčků jsme rozšířili o výhodné balíčky 
pro země mimo eu.

Nezapomínali jsme samozřejmě ani na naše firemní zákazníky. 
spustili jsme nabídku extra pro podnikatele, která je srovnatelná 
se službou magenta 1, a ve druhé polovině roku jsme zavedli 
nové ucelené řešení internetu věcí ioT. Jak jsme slíbili, otevřeli 
jsme nejmodernější nezávislé datové centrum v České republice, 
jehož služby nabízíme prvním významným zákazníkům. 
 
Velice si vážíme důvěry, kterou v nás naši zákazníci vkládají, je 
však i velkým závazkem. proto budeme i nadále pracovat na tom, 
abychom pro naše zákazníky zůstávali nejlepší volbou. budeme 
se soustředit na udržení kvality naší sítě a služeb a – ještě více 
než doposud – péče o zákazníky. chtěl bych poděkovat svým 
kolegům a obchodním partnerům za jejich spolupráci a úsilí 
v průběhu celého roku. bez jejich nasazení bychom si těžko 
dokázali udržet naši silnou pozici na českém trhu.

T-mobile czech republic a.s. nemá žádnou organizační složku 
v zahraničí.

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 16).

po 31. prosinci 2018 nenastaly žádné následné události, které by 
měly na tuto výroční zprávu podstatný vliv.

José Severino Perdomo Lorenzo
Generální ředitel T-mobile czech republic a.s.
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o
dpovědnost k okolí a ke společnosti je nedílnou 
součástí všeho, co děláme. Jsme zakládajícím 
členem národní sítě uN Global compact 
v České republice, jejímiž principy se řídíme, 
a zároveň 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. V roce 2018 jsme obsadili 
například 1. místo v soutěži Top zaměstnavatelé (kategorie 
Telekomunikace) a za naši interní sbírku pomáhejme příběhům 
jsme získali 1. místo v cenách Fóra dárců (kategorie 
zaměstnanecká sbírka). 
 
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. aktivity organizujeme tak, aby byly v souladu 
s Řídícími principy firemních a lidských práv osN. 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.

Jsme spoleČeNsKY oDpoVĚDNÍ

Již poosmé jsme podpořili 
začínající podnikatele 

v projektu T-mobile rozjezdy.

V grantové výzvě T-mobile 
mluvme spolu bylo mezi 25 

organizací rozděleno 
1 914 583 Kč.

opět jsme se připojili 
k celosvětovému svátku 

dobrovolnictví a dárcovství 
Giving Tuesday.
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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. 

přístup T-mobile k ochraně životního prostředí vychází ze 
základního dokumentu ems (iso 14001) – environmentální 
politika. Každé tři roky procházíme auditem akreditovanou 
certifikační firmou DeKra a jako součást skupiny Deutsche 
Telekom jsme se zavázali ke snížení uhlíkové stopy do roku  
2020 o 20 % v porovnání s rokem 2008. 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 78,69 % ze všech vystavených faktur. 
snižujeme i objem odpadu a systematicky jej recyklujeme. 

V roce 2018 jsme pokračovali v našich dlouhodobých programech. 
8. 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 483 projektů. Grantová  
výzva T-mobile mluvme spolu se zaměřuje na podporu malých 
neziskových organizací a aktivních občanů v komunitách. 
prostřednictvím grantů pomáháme z běžných ulic, čtvrtí,  
obcí a měst vytvořit dobré místo k životu a přispět k integraci 
společnosti. Vloni jsme podpořili 25 takových projektů částkou 
1 914 583 korun. 

připravili jsme publikaci bezpečí na síti a podpořili projekt 
internetem bezpečně. mobilní technologie obohacují náš 
každodenní život. Je ale třeba vědět, jak se v jeho prostředí 
chovat a pohybovat, abychom zůstali v bezpečí. Nabízíme i celou 
řadu konkrétních služeb a řešení, které dokážou, zejména děti, 
na internetu ochránit.

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 rekordních 
582 zaměstnanců. expertní dobrovolnictví je hlavním pilířem 
vzdělávacího programu akademie T-mobile, kterou vloni prošlo 
sedm neziskových organizací. pokračovali jsme i v pořádání 
pravidelných seminářů pro neziskové organizace. Vloni byly 
zaměřeny například na GDpr a sociální sítě. 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 jsme z řad zaměstnanců zvolili Dobrovolníka  
roku a uspořádali interní sbírku pomáhejme příběhům. V jejím  
6. ročníku jsme pomohli lidem z okolí našich zaměstnanců,  
kteří se ocitli v tíživé životní situaci, částkou 1 009 900 korun.
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K
 31. prosinci 2018 měla naše společnost 3 506 
zaměstnanců v průměrném věku 36,9 let, z toho  
je 66 % mužů a 34 % žen. 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 46 % z nich 
tuto možnost také pravidelně využívalo. V roce 2018 odešlo 
na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou 116 zaměstnanců. 

i v uplynulém roce byla péče o zdraví našich zaměstnanců 
jednou z firemních priorit. svědčí o tom i ocenění „podnik 
podporující zdraví 2018“ udělované ministerstvem zdravotnictví 
Čr, které se nám daří úspěšně obhajovat už od roku 2009. 
během roku 2018 jsme zaměstnancům připravili 8 „Dnů zdraví“ 
plných novinek a trendů z oblasti zdravé životosprávy a péče 
o tělo i mysl. V rámci programu „pusťte si maséra za krk“ 
dlouhodobě spolupracujeme také s nevidomými maséry.  
při prevenci chřipkového onemocnění jsme nabídli zaměstnancům 
očkování zdarma. Tuto možnost využilo 287 zaměstnanců. 
V rámci prevence virových onemocnění jsme také připravili 
vitamínové balíčky pro více než 450 kolegů ze značkových 
prodejen. Digitální platforma Fithall, se kterou je možné cvičit 
a zlepšovat svou kondici nejen z práce, ale také z pohodlí domova, 
zaznamenala 2 576 zobrazení a spuštění 691 cvičebních videí. 

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 2018 proběhlo pod její hlavičkou 
i několik interních konferencí s interními i 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 2018 více než 4 000 účastníků. 
Kromě univerzity máme pro zaměstnance k dispozici i knihovnu. 

své know-how sdílíme také se studenty. Jsme přesvědčeni, že 
důležité jsou nejenom teoretické vědomosti, ale je potřeba mít 
i skutečný vhled do praxe. pod hlavičkou T-mobile campus pro 
studenty pořádáme rozvojové workshopy, konference, odborné 
přednášky, exkurze do našich prostor, máme přednášky 
na vysokých školách a univerzitách. středoškoláci u nás mohou 
absolvovat povinné praxe a studentům vysokých škol nabízíme 
trainee program a pomáháme jim se psaním diplomové práce. 
Jako člen aliance pro mladé, podporující studenty a absolventy 
škol při hledání práce, jsme v roce 2018 zorganizovali tři termíny 
akce „big step“, kdy mělo během dvou dnů 20 studentů šanci 
poznat čtyři firmy. V květnu jsme v naší centrále na roztylech 
uspořádali 2. 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 2018 jsme v anketě Top zaměstnavatelé, v níž 
hlasují studenti, opět obhájili první místo v odvětví telekomunikace. 

až 70 % rozvojových aktivit tvoří v T-mobile učení se v praxi, kdy 
se zaměstnance snažíme motivovat k tomu, aby přijali například 
úkol, u kterého získají nebo využijí novou dovednost. Na tomto 
principu fungují i naše česko-slovenské programy T-Tank a W-lab. 
Talentový program T-Tank je postavený na chuti jeho členů 
ovlivňovat a spoluvytvářet věci okolo sebe, rozvíjet, sdílet 
a networkovat. Účastníci se učí přemýšlet jinak a prezentují pak 
výsledky svých projektů vedení. W-lab má užší cílovou skupinu 
a je určen pro kolegyně s potenciálem a zájmem o růst na řídící 
pozice, které se chtějí intenzivně rozvíjet, posunout se o kus dál 
a využít svůj potenciál. W-lab nabízí příležitost vyzkoušet si 
výběrové řízení na manažerskou pozici nanečisto a na základě 
konkrétní zpětné vazby na sobě dále pracovat. abychom obsáhli 
větší spektrum ženské populace ve společnosti, založili jsme 
i tzv. ženskou platformu. Každý měsíc organizujeme pro kolegyně 
různé workshopy, byznys snídaně se zajímavými řečníky, 
mezifiremní networkingové akce nebo jim nabízíme vstupenky 
na konference určené pro ženy (např. TeDx Woman prague 
a Všem ženám). 

Na liDech NÁm zÁleŽÍ
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V
 únoru jsme představili nový koncept reklamních 
kampaní. ivana Trojana po čtyřech letech 
nahradil Kryštof hádek a Veronika Kubařová 
ztvárňující mladé manžele, kteří si pořídí horský 
hotýlek růženka. V rolích jejich zaměstnanců  
se dále představil Jiří langmajer, anastázie 

chocholatá a ctirad Götz. V první polovině roku se režie ujal 
zkušený Juraj Janiš, kterého později vystřídal Tomáš bařina. 
a za kamerou stál Filip marek. V roce 2018 jsme realizovali  
4 reklamní TV kampaně, ke kterým jsme natočili celkem  
6 hlavních a 4 taktické vánoční spoty. zajímavostí je, že byly 
natočeny speciálními filmovými objektivy panavision, jejichž 
využití ve světě reklamy je minimálně v České republice 
poměrně neobvyklé.

V rozsáhlém celonárodním průzkumu „Důvěryhodné značky 
2018“ zaměřeném na spotřebitelskou důvěru v Česku jsme 
obhájili prvenství a opět získali titul služby, které spotřebitelé 
nejvíce důvěřují. opět se můžeme pochlubit oceněním 
Nejdůvěryhodnější značka v kategorii Telekomunikační služby.

Na Facebooku se pyšníme jednou z největších komunit 
fanoušků mezi českými operátory – koncem roku náš profil 
sledovalo přes 212 000 lidí. o náš obsah je zájem i na dalších 
sociálních sítích: náš účet na YouTube s téměř 120 tisíci sledovateli 
je největším komerčním kanálem v České republice. Na instagramu 
nás sleduje přes 9 600 followerů.
 

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.
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prŮbĚŽNĚ rozVÍJÍme 
a VYlepŠuJeme NabÍDKu 

zavedli jsme novou  
službu magenta 1.

spustili jsme službu  
satelitní televize nové  
generace T-mobile saT TV.

Naši nabídku jsme  
rozšířili o dvojici  
sportovních kanálů  
Digi sport s exkluzivním 
obsahem.

Jako jediní nabízíme 
dokumentární kanál bbc 
earth s českou lokalizací. 
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N
ejdůležitější událostí v segmentu rezidentních 
zákazníků v roce 2018 bylo únorové spuštění 
nové služby magenta 1. magenta 1 přináší 
zákazníkům výhody na základě spojení  
dvou a více mobilních a pevných služeb pod  
jednu smlouvu. T-mobile je integrovaným 
operátorem, který svým zákazníkům dokáže 

nabídnout řešení pro celou domácnost a spojení všech služeb 
a produktů pod křídla magenta 1 jim šetří čas, peníze a přináší 
atraktivní výhody. s vyšším počtem zapojených služeb zároveň 
roste škála výhod, které zákazníci čerpají. mohou získat 
například volání a sms zdarma ve skupině, data navíc, 
výhodnější ceny, vylepšení T-mobile TV i rychlejší odbavení 
na infolince. Neomezené volání  a sms v magenta skupině, 
stejně jako flexibilita, s jakou si můžou zákazníci svůj balík 
poskládat, jsou podle průzkumu mezi našimi zákazníky tou 
nejžádanější výhodou, proto jsou součástí všech úrovní  
magenta 1. Nabídku výhod chceme postupně rozšiřovat. 
Úspěšnost magenty 1 odráží i výrazný nárůst prodejů fixních 
služeb. z nabízených služeb je podle našeho očekávání nejvíce 
zastoupen mobilní hlas se 65 %, čím dál více zákazníků si 
od nás pořizuje také pevný internet a televizi. Nejpočetnější 
skupina zákazníků využívá dvě služby, ale i skupiny o více 
službách a produktech jsou silně zastoupené, například  
5 a více služeb si pořídilo 19 % zákazníků. 

Na začátku roku jsme také rozšili nabídku fixních služeb 
a spustili jsme službu satelitní televize nové generace T-mobile 
saT TV. Dostupná je na 100 % území Česka a je alternativou 
k ipTV platformě v oblastech, kde není dostupné dostatečně 
rychlé připojení k internetu. Jsme tak schopni nabídnout 
moderní televizi všem českým domácnostem. Televizi od T-mobile 
na ipTV či satelitní platformě využívá téměř 70 tisíc zákazníků. 
Nejpoužívanější a nejoceňovanější funkcí na ipTV je zpětné 
zhlédnutí. aktuálně zákazníci měsíčně zpětně zhlédnou přes  
tři miliony pořadů. V srpnu jsme do programové nabídky  
zařadili dvojici sportovních kanálů Digi sport v hD kvalitě.  
Nové programy nabízí každý den špičkový evropský fotbal: 
německou bundesligu, italskou sérii a či španělskou laligu 
a také anglickou pohárovou soutěž Fa cup. pravděpodobně 
největší programovou novinkou loňského roku bylo listopadové 
spuštění dokumentárního kanálu bbc earth, který nabízíme 
exkluzivně na trhu s českou lokalizací. 

Nové roamingové balíčky svět, uvedené v červnu tohoto roku, 
představují na českém trhu nejvýhodnější nabídku pro zákazníky 
cestující mimo země eu. pro 40 nejoblíbenějších destinací jsme 
snížili cenu za data. Také díky tomu se o prázdninách zvýšil 
počet zákazníků využívajících v zemích mimo eu datové služby 
více než dvojnásobně, a objem přenesených dat osminásobně.

V červenci jsme skončili s prodejem zařízení pro pevný internet 
vzduchem, pevný internet do zásuvky a T-mobile saT TV. 
zákazníci do té doby platili celou cenu zařízení naráz nebo 
zařízení pořizovali  na splátky, nově je možné zařízení pouze 
pronajmout. Tato změna zákazníkům přinesla řadu výhod, mj. 
servis zdarma, výměnu po celou dobu trvání služby nebo výměnu 
v případě změny technologie. V následujícím roce tento model 
rozšíříme na všechny pevné služby. 

od září jsme také výrazně rozšířili dostupnost vyšších rychlostí 
u pevného internetu Dsl. Téměř celé dvě třetiny (63 %) českých 
domácností a malých firem může být nyní připojeno pevným 
internetem s rychlostí až 50 mbit/s a celé třetině (34 %) jsme 
schopni nabídnout internet s rychlostí až 100 mbit/s. Vyšší 
rychlosti internetu jsou vhodné pro domácnosti a malé firmy,  
kde se k internetu připojuje více zařízení současně a uživatelé  
si, aniž by se navzájem rušili, mohou užívat i náročnější datové 
přenosy, jako například internetovou televizi, on-line hry, 
sledování streamovaných videí nebo ipTV, a to klidně na více 
zařízeních najednou. Díky neustálé modernizaci infrastruktury 
můžeme svým stávajícím i novým zákazníkům nabídnout 
kvalitnější služby a stále vyšší rychlosti internetu.
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V
 říjnu oslavil pět let na trhu Kaktus, náš virtuální 
operátor, který na konci roku nasbíral už více než 
100 tisíc zákazníků a je důkazem, že předplacené 
karty s atraktivní nabídkou jsou mezi zákazníky 
stále velmi vyhledávané a oblíbené. 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 36 % zákaznické báze. 

pro majitele předplacených Twist karet jsme v závěru roku připravili 
hned několik dárků. pravděpodobně nejzajímavější byl nový 
datový balíček, díky kterému si Twist zákazníci vyřeší data na  
celý rok. balíček ocenili především rodiče, kteří už nemusí každý 
měsíc řešit data pro své děti. Díky balíčku dostanou Twist zákazníci 
500 mb dat na každých 30 dní, a to po celý rok. přišli jsme také 
s inovativním řešením pro příležitostné dataře, kdy platí pouze 
za data, která využijí, a to jen do maximální výše útraty 10 Kč 
na den. za tuto částku mohou prosurfovat až 100 mb dat. 

V prosinci oslavil projekt chytrého auto v Česku své druhé 
narozeniny a dal zelenou spuštění v dalších evropských zemích. 
Díky zkušenostem z Česka mohou po Německu a rakousku nyní 
svá auta nachytřit i řidiči v polsku. Čeští řidiči s jeho podporou 
denně uskuteční 5 400 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. 

V rámci našeho dlouhodobého partnerství s Českým olympijským 
týmem jsme při příležitosti zimních olympijských her v korejském 
pchjongčchangu pro fanoušky opět připravili mobilní aplikaci, 
která nabídla nejenom podrobné zpravodajství, online reportáže 
a výsledkový servis, ale také různé soutěže o zajímavé telefony 
a příslušenství. V uplynulém roce jsme také prohloubili své 
partnerství s fotbalovým klubem ac sparta praha. Do roku 2022 
tak budeme nejenom nadále platinum partnerem, ale zároveň 
jsme se od podzimu 2018 stali také generálním partnerem klubu 
v soutěžích ueFa a v národním poháru FaČr. Na závěr roku  
se po deseti letech v Česku opět konalo mistrovství světa 
ve florbale. Jako hlavní partner florbalu a partner reprezentace 
jsme pro fanoušky opět spustili aplikaci Český florbal, kterou si 
stáhlo již více než 25 tisíc uživatelů. 

pro NaŠe To NeJlepŠÍ 

páté narozeniny Kaktusu  
jsme oslavili s více než  

100 tisíci zákazníky.

zavedli jsme nové  
datové balíčky proTwist 

a představili inovativní  
řešení pro příležitostné  

dataře.

pokračovali jsme  
v partnerství s Českým 

olympijským týmem,  
Českou fotbalovou 

reprezentací  
a Českým florbalem.
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rozŠiŘuJeme poKrYTÍ, zrYchluJeme 
a zaVÁDÍme NoVÉ TechNoloGie

2269 vysílačů umožňuje 
teoretickou maximální 

rychlost stahování  
300 mbit/s nebo vyšší.

opět jsme získali  
prestižní pečeť kvality  

best in Test v nezávislém  
měření sítí společnosti

p3 communications.

Úspěšně jsme  
otestovali technologii  

massive mimo  
pro lTe.

Naši zákazníci jako  
první v České republice  

mohou používat  
službu esim.

i nadále spolupracujeme 
s univerzitami v oblastech 

výzkumu a vývoje.

N
ašim zákazníkům chceme nabízet nejlepší 
kvalitu služeb, proto v T-mobile neustále 
pracujeme na zlepšování naší sítě a zavádíme 
nejnovější technologie. V roce 2018 jsme 
pokračovali v rozšiřování a vylepšování sítě lTe. 
Na konci loňského roku náš nejrychlejší mobilní 

internet pokrýval 99,1 % populace v České republice. pokrytí 
sítěmi 3G a/nebo lTe pak dosahovalo 99,23 % populace. 
Koncept single raN v námi spravované části mobilní sítě nám 
umožnil plynulé přesouvání kapacit v síti od 3G k lTe podle 
potřeb našich zákazníků.

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  
3174 lTe-a vysílačů (2028 se spojením dvou, 1072 se spojením 
tří a 68 se spojením čtyř pásem), což představuje 44 % nárůst 
v meziročním srovnání. Technologie lTe-a je nyní instalována 
na 52 % našich lTe vysílačů. Na konci roku 2018 naše síť 
zahrnovala celkem 1379 vysílačů, které podporovaly lTe-a 
a rychlost stahování až 300 mbit/s. Dalších 824 vysílačů umožňuje 
rychlost stahování až 450 mbit/s, 962 vysílačů až 650 mbit/s  
a 9 vysílačů podporuje rychlost stahování až 900 mbit/s.  
aktivovali jsme funkcionalitu Dl 256Qam/ul 64Qam 
a přesunuli jsme část frekvenčního spektra (až 15 mhz) z 3G 
do lTe sítě, umožňující rychlejší stahovaní a nahrávání dat pro 
naše zákazníky.

Kvalitu a spolehlivost naší sítě potvrdilo říjnové nezávislé měření 
sítí společnosti p3 communications, ve kterém jsme opět 
dosáhli nejvyššího skóre (932 bodů z 1 000, konkurenční 
operátoři získali 904 a 885 bodů), a získali tak pečeť kvality  
best in Test ve všech měřených kategoriích – hlas, data 
a crowdsourced data.
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během ledna a února 2018 jsme v pražských petrovicích 
otestovali technologii massive mimo (mmimo) pro lTe, jež 
zároveň představuje jeden ze základních stavebních kamenů  
sítí páté generace. mmimo násobí kapacitní zdroje pro uživatele 
současně přihlášené v buňce mobilního vysílače, kteří tak 
mohou dosahovat vyšších rychlostí přenosu dat. Ve srovnání 
s jinými dosud proběhlými pilotními provozy této technologie  
šlo o nejrozsáhlejší testování v kontinentální evropě. Technologie 
mmimo zlepšuje datovou propustnost, a tedy i uživatelskou 
zkušenost zákazníků mobilních datových služeb. anténa 
základnové stanice dokáže díky vysokému množství anténních 
prvků v jeden okamžik vytvořit více užších svazků, jež se snaží 
zaměřit přímo na konkrétního uživatele. zdroje, které jsou 
v současné síti lTe sdílené, se tak přes mobilní buňku dají využít 
ve stejné oblasti vícenásobně. pilotní provoz probíhal na čtyřech 
základnových stanicích. V ideálním případě může anténní řešení 
mmimo navýšit kapacitu buňky vysílače přibližně pětkrát, v praxi 
jde většinou o dvojnásobný až trojnásobný nárůst. 

V roce 2018 jsme také oznámili náš záměr investovat značné 
prostředky do budování optické sítě. rychlý gigabitový internet 
pomocí optiky chceme dostat do domácností po celém Česku. 
Naším dlouhodobým cílem je připojení asi 25 % domácností 
v Česku v horizontu pěti až deseti let. s výstavbou FTTh (Fiber  
to the home) jsme začali v druhém pololetí roku. souběžně 
s vlastní výstavbou jsme získali dvě společnosti s existující 
optickou infrastrukturou, což nám umožní zrychlit další rozvoj 
FTTh v České republice. V současné době máme pokryto 
optickou infrastrukturou již více než 15 tisíc domácností. Každý 
zákazník bude mít k dispozici rychlosti až 10 Gb/s, což nám 
umožňuje inovativní technologie 10 GpoN. 

Na konci prázdnin loňského roku jsme také rozšířili pokrytí  
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 212 základnových stanic. T-mobile 
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 ve třech 
stanicích pražského metra (trasa c), včetně propojovacích 
tunelů. V prostorách jsou nyní dostupné služby všech generací 
mobilní sítě,  tj. 2G, 3G i 4G spolu s technologii lTe-a. Jedná  
se o projekt, kde inženýři použili unikátní technické řešení 
a komponenty speciálně vyvinuté pro multi-operátorové řešení 
a nestandardní podmínky metra. Do konce roku se přidalo 
dalších pět stanic. T-mobile projekt koordinuje a realizuje pro 
všechny mobilní operátory.

i v uplynulém roce jsme průběžně potvrzovali roli předního 
inovátora mezi českými operátory. stali jsme se prvním 
operátorem v České republice, jehož zákazníkům je od listopadu 
dostupná služba esim (embedded sim). předpokládáme, že  
se výrobci začnou postupně od plastových sim karet odklánět 
a do svých telefonů a dalších zařízení budou esim integrovat. 
postupně odpadne výroba miliard plastových čipových karet 
v papírových obalech a s ní související logistika a následná 
likvidace. Tato technologie nejenom šetří fyzický prostor 
v zařízení, ale celkově také zvyšuje jeho spolehlivost. 

i v roce 2018 jsme prohloubili naši spolupráci s univerzitami 
v oblastech výzkumu a vývoje. Věnovali jsme se tématům, jako je 
rozpoznávání obličeje a emocí, testovali jsme použití kryptoměny 
nebo využití vizualizace výstupů v oblasti big Data. opět jsme 
také podpořili studenty ateliéru módní tvorby umprum, kde se 
zabývají tématem chytré módy. studenti pracovali na redesignu 
inteligentního oděvu pro snímání eKG signálu v reálném čase. 
Díky spojení designu a technologií tento projekt boří bariéry 
a umožňuje pacientům cítit se „normálně“, třeba i během 
monitoringu srdce.

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. V rámci spolupráce 
s Fakultou elektrotechnickou na ČVuT v praze pokračuje 
v dlouhodobé podpoře výzkumu a vývoje navigace pro nevidomé 
a slabozraké. T-mobile jako první z mobilních operátorů spustil 
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, 15. března 2019

André Nuno Malheiro Dos Santos Almeida  
předseda představenstva    

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 2018 (dále jen „Rozhodné období“).

1.  sTruKTura VzTahŮ 

1.1  podle informací dostupných představenstvu společnosti jednajícímu s péčí řádného hospodáře byla společnost po celé rozhodné období 
součástí koncernu, ve kterém je ovládající osobou Deutsche Telekom aG („DTaG“) (dále jen „Koncern“). Údaje o osobách náležejících do Koncernu 
se uvádí k 31. prosinci 2018, 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.

1.1.1  Ovládající OsOba 

Deutsche Telekom aG, se sídlem Friedrich-ebert-allee 140, bonn, Nordrhein-Westfalen, 531 13 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 2018:

Protistrana Předmět smlouvy – originální znění Předmět smlouvy – překlad Číslo smlouvy TMCZ

Deutsche Telekom aG amendment No. 9 Dodatek č. 9 010340-109-00

Deutsche Telekom aG amendment letter No. 4 to the agreement on 
commercial roaming broker services

Dodatek č. 4 k smlouvě o obchodním zprostředkování 
roamingových služeb

022191-104-00

Deutsche Telekom aG Data privacy agreement on commissioned 
processing of personal data, for 022191-104

smlouva o ochraně osobních údajů při zadaném 
zpracování osobních údajů, k 022191-104

022191-104-01

Deutsche Telekom aG annex – service arrangement – Technology & 
innovation 2017

příloha – smlouva o poskytování služeb – Technology & 
innovation 2017

022888-131-00

Deutsche Telekom aG annex – service arrangement – Group  
procurement 2017

příloha – smlouva o poskytování služeb -  nákupy 
ve slupině 2017

022888-132-00

Deutsche Telekom aG appendix 3 to the service arrangement Group 
procurement (cDp)

Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb – nákupy 
ve slupině 2017 (cDp)

022888-132-01

Deutsche Telekom aG service arrangement – product roadmap 2017 smlouva o poskytování služeb – produktový plán 2017 022888-133-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – central capacity planning smlouva o poskytování služeb – centrální plánování 
kapacit

022888-135-00

Deutsche Telekom aG annex - service arrangement – international mobile 
Device business services – x- 

smlouva o poskytování služeb – mezinárodní mobilní 
zařízení business services – x-

022888-136-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – Group Technology 2017 & 
2018 (Test Facility in bonn 2017 & 2018)

smlouva o poskytování služeb– Technologie ve skupině 
2017 & 2018 (Testovací zařízení v bonnu 2017 & 2018)

022888-137-00

Deutsche Telekom aG annex 2 – service agrement schedule, expert 
development Vendor & portfolio management

příloha 2 – plán schvalování služeb, odborný vývoj 
prodejců a řízení portfolia

022888-138-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – service arrangement 
product roadmap 2018

smlouva o poskytování služeb – produktový plán 2018 022888-139-00

Deutsche Telekom aG annex - service agreement Tmcz euhQ 2017 – 
DTaG europe

příloha – smlouva o poskytování služeb Tmcz euhQ 
2017 – DTaG europe

023382-201-00

Deutsche Telekom aG Framework cooperation and service agreement – 
inbound and outbound cross charge

rámcová dohoda o spolupráci a službách – příchozí 
a odchozí poplatky

027516-000-00

Deutsche Telekom aG service arrangement - Group Technology & 
innovation 2018

smlouva o poskytování služeb – skupinová technologie 
a inovace 2018

027516-201-00

Deutsche Telekom aG service arrangement 2018, DTaG VTi – Tmcz 
inbound

smlouva o poskytování služeb 2018 – DTaG VTi – Tmcz 
příchozí

027516-202-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – for Drc cross border 
services

smlouva o poskytování služeb – pro přeshraniční služby Drc 027516-203-00

Deutsche Telekom aG customer adherence From to Deutsche bank 
score services

přistoupení zákazníků k score službám společnosti 
Deutsche bank

027582-201-00

Deutsche Telekom aG bNp paribas cash concentration multi entities 
agreement

bNp paribas koncentrace hotovosti – Vícestranná 
smlouva

027582-202-00

Deutsche Telekom aG Vertrag uber den beitritt zu db-transfer in 
Deutschland (cash concentration agreement)

Dohoda o vstupu do db-transferu v Německu (smlouva 
o peněžní koncentraci)

027582-203-00

Deutsche Telekom aG erganzungsvereinbarung zu den Vertragen  
db-transfer (cash concentration agreement)

Dodatková smlouva k db-transferu (smlouva o peněžní 
koncentraci)

027582-204-00

Deutsche Telekom aG Frame agreement for commissioned Data 
processing

rámcová smlouva o zpracování dat 027655-000-00

Deutsche Telekom aG individual agreement on commissioned Data 
processing – cDpa hr suite Talent module

individuální smlouva o zpracování dat – cDpa hr suite 
Talent modul

027655-201-00

Deutsche Telekom aG individual agreement – cDpa cz hr suite – about 
the module executive onboarding

individuální smlouva – cDpa cz hr suite – o modulu 
executive onboarding

027655-202-00

Deutsche Telekom aG agreement on assignment of rights to the 
copyrighted Work

smlouva o postoupení práv k dílu chráněnému autorským 
právem

027700-000-00

Deutsche Telekom aG Framework agreement – concerning the provision 
of internal  infrastructure service

rámcová smlouva týkající se poskytování služby interní 
infrastruktury

027711-000-00

Deutsche Telekom aG cash management agreement on participation in 
the cash-pooling of Deutsche Telekom

smlouva o správě hotovosti o účasti na cash -poolingu 
ve společnosti Deutsche Telekom

027782-000-00
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Protistrana Předmět smlouvy – originální znění Předmět smlouvy – překlad Číslo smlouvy TMCZ

Deutsche Telekom aG agreement on processing of personal Data on 
behalf of a controller – Treasury management 
processes 

smlouva o zpracování osobních údajů – řízení pokladny 027920-000-00

Deutsche Telekom aG international Group Framework agreement for 
media agency services

mezinárodní rámcová smlouva skupiny pro služby 
mediální agentury

990092-000-00

Deutsche Telekom aG Framework agreement on a payment processing 
agreement

rámcová smlouva -  smlouva o zpracování plateb 990093-000-00

Deutsche Telekom aG amendment No. 1 to Framework agreement on 
a payment processing agreement

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o zpracování plateb 990093-101-00

Deutsche Telekom aG bNp paribas cash concentration multi entities 
agreement

bNp paribas koncentrace hotovosti – Vícestranná 
smlouva

990094-000-00

Deutsche Telekom aG, VTi service arrangement 2017, VTi – Tmcz 
inbound_DTaG_2017_VTi_Gs

smlouva o poskytování služeb 2017, VTi – Tmcz 
příchozí_DTaG_2017_VTi_Gs

023382-202-00

4.1.2  smlOuvy trvající v rOce 2018:

Protistrana Předmět smlouvy – originální znění Předmět smlouvy – překlad Číslo smlouvy TMCZ

Deutsche Telekom aG Non – Disclosure agreement smlouva o mlčenlivosti 0000156/2006-smnp

Deutsche Telekom aG international carrier interconnection- Deutsche 
Telekom network through Deutsche Telekom point 
of presence in prague for international 
Telecommunications services viac psTN/isDN

smlouva o nosném propojení do Deutsche Telekom sítě 
přes Deutsche Telekom přístupové body v praze pro 
mezinárodní telekomunikační služby přes psTN/iDsN

0000230/2007-smws

Deutsche Telekom aG agreement on - circuit solution eom smlouva o řešení okruhu eom 0000289/2011-smna

Deutsche Telekom aG Non-Disclosure and confidentiality agreement smlouva o zachování důvěrnosti informací 001070-000-00

Deutsche Telekom aG letter of understanding Dohoda o porozumění 010003-000-00

Deutsche Telekom aG sublicence agreement (rebranding) sublicenční smlouva (rebranding) 010091-000-00

Deutsche Telekom aG amendment No. 1 to the partial contract Dodatek č. 1 k dílčí smlouvě 010091-201-01

Deutsche Telekom aG letter of understanding Dohoda o porozumění 010091-202-00

Deutsche Telekom aG amendment no. 8 to agreement on Global roaming 
eXchange (GrX) (No. T-systems 2002/622)

Dodatek č. 8 ke smlouvě o Global raming eXchange 
(GrX) (č. T-systems 2002/622)

010109-108-00

Deutsche Telekom aG amendment No. 9 to agreement on Global 
roaming eXchange (GrX) (No. T-systems 
2002/622)

Dodatek č. 9 ke smlouvě o Global raming eXchange 
(GrX) (č. T-systems 2002/622)

010109-109-00

Deutsche Telekom aG amendment No. 10 to agreement on Global 
roaming eXchange (GrX)

Dodatek č. 10 ke smlouvě o Global roaming eXchange (GrX) 010109-110-00

Deutsche Telekom aG amendment No. 11 to agreement on Global 
roaming eXchange (GrX)

Dodatek č. 11 ke smlouvě o Global raming eXchange (GrX) 010109-111-00

Deutsche Telekom aG amendment No. 12 - GrX services Dodatek č. 12 – služby GrX 010109-112-00

Deutsche Telekom aG agreement – agreement on telecommunication 
network’s interconnection

smlouva – smlouva o vzájemném propojení 
telekomunikačních sítí

010246-000-00

Deutsche Telekom aG umTs Frame agreement umTs rámcová smlouva 010322-000-00

Deutsche Telekom aG amendment No. 5 – roaming signalling Dodatek č. 5 – roamingová signalizace 010340-105-00

Deutsche Telekom aG amendment No. 6 – agreement on application of 
agreement on signalling-for-international-roaming 
(spr services)

Dodatek č. 6 – smlouva o uplatňování smlouvy 
o signalizaci pro mezinárodní roaming (služba spr)

010340-106-00

Deutsche Telekom aG amendment No. 7 – signalling for international 
roaming – Diameter/4G

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

010340-107-00

Deutsche Telekom aG amendment No. 8 – signalling for international 
roaming – ss7 based steering

Dodatek č. 8 – signalizace pro mezinárodní roaming 
– řízení na bázi ss7

010340-108-00

Deutsche Telekom aG Framework agreement – inbound rámcová smlouva – příchozí 010562-000-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – strategy & portfolio 
management

smlouva o poskytování služeb – strategické řízení & řízení 
portfolia

010562-201-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – management iT applications smlouva o poskytování služeb – řízení iT aplikací 010562-202-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – erp & corporate systems smlouva o poskytování služeb – erp & korporátní systémy 010562-203-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – managemnt iT operations smlouva o poskytování služeb – správa iT operací 010562-204-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – end user marketing smlouva o poskytování služeb – marketing – koncový uživatel 010562-205-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – system engineering smlouva o poskytování služeb – systémové inženýrství 010562-206-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – system engineering smlouva o poskytování služeb – systémové inženýrství 010562-207-00
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Protistrana Předmět smlouvy – originální znění Předmět smlouvy – překlad Číslo smlouvy TMCZ

Deutsche Telekom aG service arrangement – Network Deployment & 
operations management

smlouva o poskytování služeb – spuštění sítě & řízení 
operací

010562-208-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – Network Deployment & 
operations management

smlouva o poskytování služeb – spuštění sítě & řízení 
operací

010562-209-00

Deutsche Telekom aG Framework cooperation and service agreement- 
outbound Direct charging

rámcová smlouva a smlouva o poskytování služeb – 
odchozí přímé poplatky

010563-000-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – erp & corporate systems smlouva o poskytování služeb – erp 7 korporátní systémy 010563-201-00

Deutsche Telekom aG Framework cooperation and service agreement– 
outbound

rámcová smlouva a smlouva o poskytování služeb – 
odchozí

010564-000-00

Deutsche Telekom aG sideletter to the Framework cooperation and 
service ag. (outbound/allocation)

Vedlejší ujednání k rámcové smlouvě a smlouvě 
o poskytování služeb (odchozí/alokace)

010564-101-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – Global products smlouva o poskytování služeb – globální produkty 010564-201-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – payment smlouva o poskytování služeb -platby 010564-202-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – iT Department smlouva o poskytování služeb – iT oddělení 010564-203-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – marketing Department smlouva o poskytování služeb – marketingové oddělení 010564-204-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – Network Technology office smlouva o poskytování služeb – síťová technogická 
kancelář

010564-205-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – iT strategy & portfolio 
management

smlouva o poskytování služeb – iT strategie & správa 
portfolia

010564-206-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – process alignment & Quality 
management

smlouva o poskytování služeb – proces harmonizace & 
řízení jakosti

010564-207-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – management iT applications smlouva o poskytování služeb – správa iT aplikací 010564-208-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – management iT operations smlouva o poskytování služeb – správa iT operací 010564-209-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – marketing coordination smlouva o poskytování služeb – marketingová koordinace 010564-210-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – marketing coordination smlouva o poskytování služeb – marketingová koordinace 010564-211-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – product management smlouva o poskytování služeb – product management 010564-212-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – end user marketing smlouva o poskytování služeb – marketing koncový uživatel 010564-213-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – end user marketing smlouva o poskytování služeb – marketing koncový 
uživatel

010564-214-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – Wholesale marketing smlouva o poskytování služeb – marketing velkoobchod 010564-215-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – Wholesale marketing smlouva o poskytování služeb – marketing velkoobchod 010564-216-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – european Terminal 
management

smlouva o poskytování služeb – european Terminal 
management

010564-217-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – systems engineering smlouva o poskytování služeb – systémové inženýrství 010564-218-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – systems engineering smlouva o poskytování služeb – systémové inženýrství 010564-219-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – Network Deployment and 
operations management

smlouva o poskytování služeb – Vývoj sítě a správa operací 010564-220-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – Network Deployment and 
operations management

smlouva o poskytování služeb – Vývoj sítě a správa operací 010564-221-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – Technology and 
Development

smlouva o poskytování služeb – Technologie a vývoj 010564-222-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – supplier management smlouva o poskytování služeb – správa dodavatelů 010564-223-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – Network budgeting 
performance

smlouva o poskytování služeb – rozpočtování síťového 
výkonu

010564-224-00

Deutsche Telekom aG Declaration of consent (consent to access to the 
Tmcz database)

souhlas s přístupem do Tmcz databáze 010817-000-00

Deutsche Telekom aG sublicence of  Tibco software license agreement softwarová licenční smlouva sublicence Tibco 011269-000-00

Deutsche Telekom aG loan agreement smlouva o půjčce 012236-000-00

Deutsche Telekom aG agreement – Tmo warranty for siemens aG smlouva – poskytnutí záruky ze strany Tmo pro siemens aG 012309-000-00

Deutsche Telekom aG services agreement – mbs smlouva o poskytování služeb – mbs 012467-000-00

Deutsche Telekom aG letter of affirmation – licence chordiant marketing 
Director

prohlášení – licence na chordiant marketing Director 012761-000-00

Deutsche Telekom aG T-zones agreement smlouva T-zones 012876-000-00

Deutsche Telekom aG amendment No. 1 – letter of Variation (t-zones) Dodatek č. 1 (t-zones) – soupis změn (t-zones) 012876-101-00

Deutsche Telekom aG letter of Variation – addendum No. 2 to T-zones 
agreement – discount for y. 2006

prohlášení o změně – Dodatek č. 2 ke sml. na T-zones 
– sleva pro rok 2006

012876-102-00

Deutsche Telekom aG addendum No. 3 to T-zones agreement – contract 
update

Dodatek č. 3 – smlouva T-zones -aktualizace smlouvy 012876-103-00

Deutsche Telekom aG letter of Variation – T-zones agreement – 
addendum No. 4

prohlášení o změně- dodatek č. 4 ke smlouvě T-zones 012876-104-00



32

T-Mobile Czech Republic a.s.

zprÁVa o VzTazÍch

Protistrana Předmět smlouvy – originální znění Předmět smlouvy – překlad Číslo smlouvy TMCZ

Deutsche Telekom aG agreement – suretyship (bürgschaft) Nortel Gprs smlouva – ručení NorT (bürgschaft) Nortel Gprs 012958-000-00

Deutsche Telekom aG Framework cooperation and service agreement 
– inbound

rámcová smlouva o spolupráci a poskytování služeb – 
příchozí

013243-000-00

Deutsche Telekom aG inbound (update of annex 2 – service arrangement 
2005)

příchozí (aktualizace přílohy 2 – smlouva o poskytování 
služeb 2005)

013243-101-00

Deutsche Telekom aG inbound (update of annex 2 – service arrangement 
2006)

příchozí (aktualizace přílohy 2 – smlouva o poskytování 
služeb 2006)

013243-102-00

Deutsche Telekom aG inbound service arrangement 2007 smlouva o poskytování služeb 2007 – příchozí 013243-103-00

Deutsche Telekom aG service arrangement 2008 (inbound (annex 2 valid 
for 08))

smlouva o poskytování služeb 2008 (příchozí (příloha 2 
platná pro 08))

013243-104-00

Deutsche Telekom aG service arrangement 2009 smlouva o poskytování služeb 2009 013243-105-00

Deutsche Telekom aG service arrangement 2010 – annex 2 (inbound 
contract)

smlouva o poskytování služeb 2010 – příloha 2 (smlouva 
k příchozím)

013243-106-00

Deutsche Telekom aG service arrangement 2011 – X-charges inbound 
2011 under the Framework cooperation

smlouva o poskytování služeb 2011 – X-charges příchozí 
2011 spadající pod rámcovou spolupráci

013243-107-00

Deutsche Telekom aG service arrangement 2013 (inbound – annex 2 – 
product Development 2013)

smlouva o poskytování služeb 2013 (příchozí – příloha 2 
– vývoj produktu 2013)

013243-108-00

Deutsche Telekom aG sla inbound 2014 Tmcz service provider TDG 
service receiver

smlouva o poskytování služeb na projektu 2014 Tmcz 
poskytovatel TDG příjemce služby – příchozí

013243-109-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – annex service agreement 
Tmcz euhQ 2014

smlouva o poskytování služeb – příloha ke smlouvě 
o poskytování služeb Tmcz euhQ 2014

013243-110-00

Deutsche Telekom aG annex service agreement Tmcz euhQ2013 příloha ke smlouvě o poskytování služeb Tmcz 
euhQ2013

013243-111-00

Deutsche Telekom aG annex service agreement – sla inbound 2015 
Tmcz service provider TDG service receiver

příloha ke smlouvě o poskytování služeb – sla 2015 
Tmcz poskytovatel služby TDG příjemce služby – příchozí

013243-112-00

Deutsche Telekom aG annex 2 – service arrangement 2015 – inbound 
service agreement

příloha 2 – smlouva o poskytování služeb 2015 – příchozí 
služby

013243-115-00

Deutsche Telekom aG annex 2 – service agreement – sla inbound 2016 
Tmcz service provider TDG service

příloha 2 – smlouva o poskytování služeb – příchozí 
služby 2016, Tmcz poskytovatel služeb TDG

013243-116-00

Deutsche Telekom aG service arrangement 2016 -X-charges Tmcz 
inbound under the Framework cooperation

Dohoda o poskytování služeb 2016 – poplatky Tmcz 
za příchozí služby na základě rámcové smlouvy 
o spolupráci

013243-117-00

Deutsche Telekom aG Framework cooperation and service agreement 
(outbound/allocation)

rámcová smlouva o spolupráci a poskytování služeb 
(odchozí/alokace)

013244-000-00

Deutsche Telekom aG sideletter to the cooperation and service 
agreement (outbound/allocation)

průvodní dopis ke spolupráci a poskytování služeb 
(odchozí/alokace)

013244-101-00

Deutsche Telekom aG outbound (amendment of  annex 2 – service 
arrangement 2005)

smlouva o poskytování služeb 2005 (odchozí) – změna 
přílohy č. 2

013244-102-00

Deutsche Telekom aG outbound (amendment of annex 2 – service 
arrangement for 2006)

smlouva o poskytování služeb 2006 (odchozí) – změna 
přílohy č. 2

013244-103-00

Deutsche Telekom aG outbound service arrangement 2007 smlouva o poskytování služeb 2007 (odchozí) 013244-104-00

Deutsche Telekom aG service arrangement 2008 (outbound) – 
amendment of the annex 2

smlouva o poskytování služeb 2008 (odchozí) – změna 
přílohy č. 2

013244-105-00

Deutsche Telekom aG service arrangement 2009 smlouva o poskytování služeb 2009 013244-106-00

Deutsche Telekom aG service arrangement 2010 – annex 2 (outbound 
contract)

smlouva o poskytování služeb 2010 – příloha 2 (smlouva 
k odchozím)

013244-107-00

Deutsche Telekom aG sideletter on chordiant project – Terms of use of the 
cmD software

průvodní dopis k projektu chordiant – podmínky 
používání cmD softwaru

013956-000-00

Deutsche Telekom aG service agreement concerning the administration 
of mTip in the Deutsche Telekom

smlouva o správě programu mTip v Deutsche Telekom 014145-000-00

Deutsche Telekom aG service agreement – interoperator Discount 
services („ioT-services“)

smlouva o poskytování služeb – slevy mezi operátory 
(„ioT služby“)

014585-000-00

Deutsche Telekom aG amendment No. 1 – new version of appendix 1 
(distribution of discounts)

Dodatek č. 1 – nové znění přílohy č. 1 (rozdělění slev) 014585-101-00

Deutsche Telekom aG suretyship agreement (Nortel) Dohoda o ručení (Nortel) 015123-000-00

Deutsche Telekom aG agreement on the unification of payment terms – 
application inhouse cash

smlouva o sjednocení platebních podmínek – aplikace 
inhouse cash

015941-000-00

Deutsche Telekom aG amendment No. 1 to the agreement on the 
unification of payments Terms

Dodatek č. 1 ke smlouvě o sjednocení platebních 
podmínek

015941-101-00
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Deutsche Telekom aG amendment No. 2 to the agreement on the 
unification of payment Terms

Dodatek č. 2 ke smlouvě o sjednocení platebních 
podmínek

015941-102-00

Deutsche Telekom aG Variation to unification of payment Terms 
agreement

smlouva o změně pro sjednocení platebních podmínek 015941-103-00

Deutsche Telekom aG inhouse banking side agreement (side letter to 
upT agreement)

Vedlejší ujednání – inhouse banking (vedlejší dohoda 
k upT smlouvě)

015941-201-00

Deutsche Telekom aG service agreement (auditing services – x-charge) smlouva o poskytování auditních služeb (přefakturace) 016189-000-00

Deutsche Telekom aG sublicense agreement (intel) sublicenční smlouva (intel) 016228-000-00

Deutsche Telekom aG master agreement – hedging activities rámcová smlouva – zajištění 016323-000-00

Deutsche Telekom aG agreement on bilateral mms eXchange smlouva o dvoustranné mms eXchange 016451-000-00

Deutsche Telekom aG service agreement for the provision of marketing 
services

smlouva o poskytování marketingových služeb 016889-000-00

Deutsche Telekom aG amendment No. 1 to the service agr.- service 
Description, cost allocation scheme

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

016889-101-00

Deutsche Telekom aG Deed of adherence (project munice 2) Dohoda o přistoupení (projekt munice 2) 017569-000-00

Deutsche Telekom aG Non disclosure agreement (NDa) – exchange 
zigbee info on sim card

smlouva o zachování důvěrnosti informací (NDa) -výměna 
info. zigbee na sim kartě

017808-000-00

Deutsche Telekom aG roaming agreement for public Wireless lan 
services (Germany)

roamingová smlouva na služby veřejné bezdrátové síťě 
(Německo)

017982-000-00

Deutsche Telekom aG Deed of adherence-accession of Tmcz to Global 
Framework ag. (GFa) no.990030-000-00

Dohoda o přistoupení Tmcz k mezinárodní rámcové 
smlouvě č.990030-000-00

018945-000-00

Deutsche Telekom aG Non disclosure agreement (NDa)- project 2G 
modernization

smlouva o zachování důvěrnosti informací (NDa) – 
projekt modernizace 2G

018965-000-00

Deutsche Telekom aG Non disclosure agreement (NDa) – project 2G 
modernization

smlouva o zachování důvěrnosti informací (NDa) – 
projekt modernizace 2G

019043-000-00

Deutsche Telekom aG Non disclosure agreement (NDa) – project 2G 
modernization

smlouva o zachování důvěrnosti informací (NDa) – 
projekt modernizace 2G

019044-000-00

Deutsche Telekom aG Non disclosure agreement (NDa) – project 2G 
modernization

smlouva o zachování důvěrnosti informací (NDa) – 
projekt modernizace 2G

019045-000-00

Deutsche Telekom aG Non disclosure agreement (NDa) – project 2G 
modernization

smlouva o zachování důvěrnosti informací (NDa) – 
projekt modernizace 2G

019046-000-00

Deutsche Telekom aG Non disclosure agreement (NDa) – project 2G 
modernization

smlouva o zachování důvěrnosti informací (NDa) – 
projekt modernizace 2G

019052-000-00

Deutsche Telekom aG ebs General service agreement ebs hlavní servisní smlouva 019184-000-00

Deutsche Telekom aG service package to the ebs General service 
agreement

servisní balíček k hlavní smlouvě o poskytování služeb ebs 019184-201-00

Deutsche Telekom aG settlement agreement – international traffic – 
settlement

Dohoda o vypořádání – mezinárodní provoz – vyrovnání 019199-000-00

Deutsche Telekom aG Deed of adherence to the Framework ag. for the 
supply of Network infrastructure

Dohoda o přistoupení k rámcové smlouvě o dodávkách 
síťové infrastruktury

019440-000-00

Deutsche Telekom aG project specific annex (psa) GGsN & sGsN – 
commercial conditions to the Frame agreement

projektově specifická příloha GGsN & sGsN – obchodní 
podmínky k rámcové smlouvě

019704-000-00

Deutsche Telekom aG master agreement for Derivates and investment 
contracts

rámcová dohoda pro deriváty a investiční smlouvy 019894-000-00

Deutsche Telekom aG sideletter průvodní dopis 019895-000-00

Deutsche Telekom aG amendment to the side letter to the master 
agreement for Derivates and inv. con.

Dodatek k rámcové smlouvě o derivátech a investicích 019895-101-00

Deutsche Telekom aG WiFi roaming solution agreement smlouva o WiFi roamingovém řešení 020075-000-00

Deutsche Telekom aG amendment No. 1 to the WiFi roaming solution 
agreement

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

Deutsche Telekom aG service agreement – interoperator Discount 
contracts

smlouva o poskytování služeb – smlouvy o slevě mezi 
operatory

021094-000-00

Deutsche Telekom aG confidentiality agreement smlouva o mlčenlivosti 021267-000-00

Deutsche Telekom aG license agreement – software concerning  
the predictive modeling

liceční smlouva – software týkající se prediktivního 
modelování

021411-000-00

Deutsche Telekom aG agreement on the processing of personal data smlouva o zpracování osobních údajú 021442-000-00

Deutsche Telekom aG project specific annex ru20/oss5.2 specifická příloha projektu ru20/oss5.2 021581-000-00

Deutsche Telekom aG project service agreement for cibs – common 
interconnect  billing system

smlouva o poskytování služeb k projektu cibs – společný 
propojený fakturační systém

021810-000-00
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Deutsche Telekom aG co-operation agreement for Joint lTe-TD  
evaluation Trial

smlouva o spolupráci pro společný lTe-TD proces 
vyhodnocování

021821-000-00

Deutsche Telekom aG project service agreement for rmc (psa) for the 
new iT enabler rmc (T-rex)

smlouva o poskytování služeb k projektu rmc (psa) pro 
nový iT nástroj rmc (T-rex)

021911-000-00

Deutsche Telekom aG agreement on processing of data and information 
with condidentiality clause

smlouva o zpracování dat a informací s doložkou 
o zachování důvěrnosti

022098-000-00

Deutsche Telekom aG contractual agreement for change of delivery 
model for ng ibmD (Jellyfish)

smluvní dohoda o změně modelu doručení pro ng ibmD 
(medůza)

022173-000-00

Deutsche Telekom aG agreement on commercial roaming broker 
services

smlouva o obchodním zprostředkování roamingových 
služeb

022191-000-00

Deutsche Telekom aG amendment letter No. 1 to the agreement on 
commercial roaming broker services

Dodatek č. 1 ke smlouvě o obchodním zprostředkování 
roamingových služeb

022191-101-00

Deutsche Telekom aG amendment No. 2 to the agreement on commercial 
roaming broker services

Dodatek č. ke smlouvě o obchodním zprostředkování 
roamingových služeb

022191-102-00

Deutsche Telekom aG amendment letter No. 3 to the agreement on 
commercial roaming broker services

Dodatek č. 3 ke smlouvě o obchodním zprostředkování 
roamingových služeb

022191-103-00

Deutsche Telekom aG cooperation agreement smlouva o spolupráci 022250-000-00

Deutsche Telekom aG Delivery of software and the performance of 
services in connection with ngcrm

Dodávka softwaru a výkonu služeb v souvislosti s ngcrm 022281-000-00

Deutsche Telekom aG supplement No. 1 – Delivery of software and the 
performance of services in connection with ngcrm

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

022281-101-00

Deutsche Telekom aG supplement No. 1 to project service agreement 
(psa) – ngcrm system

Dodatek č. 1 k smlouvě o poskytování služeb k projektu 
(psa) – ngcrm systém

022281-102-00

Deutsche Telekom aG serVice agreement Network Technology smlouva o poskytování služeb síťové technologie 022467-000-00

Deutsche Telekom aG subliceNse aGreemeNT for the software for iVr 
campaigning/banner

smlouva o sublicenci na software pro iVr kampaň/baner 022483-000-00

Deutsche Telekom aG management agreement for international mNc 
services

smlouva o správě mezinárodních mNc služeb 022522-000-00

Deutsche Telekom aG amendment No. 1 to management agreement for 
international mNc services

Dodatek č. 1 ke smlouvě o správě ve vztahu 
k mezinárodním službám mNc

022522-101-00

Deutsche Telekom aG agreement for the provision of capacity smlouva o poskytnutí kapacity 022696-000-00

Deutsche Telekom aG supplementary agreement to the sublicence 
agreement

Doplňková smlouva k sublicenční smlouvě 022780-000-00

Deutsche Telekom aG ipad license acknowledgement of adherence to 
Wireless service license – ipad Tmc

ipad licenční potvrzení o dodržování licence bezdrátových 
služeb – ipad Tmc

022870-000-00

Deutsche Telekom aG angry birds international campaign angry birds mezinárodní kampaň 022875-000-00

Deutsche Telekom aG Framework cooperation and service agreement – 
X-charges

rámcová smlouva o spolupráci a službách – přefakturace 022888-000-00

Deutsche Telekom aG annex No. 022888-104-00 service arrangement eu 
hQ

příloha č. 022888-104-00 dohoda o službách eu hQ 022888-104-00

Deutsche Telekom aG annex to Fa – service arrangement – X- charges 
2012- products and innovation annex

příloha k rámcové smlouvě o poskytování služeb – 
přefakturací 2012 – příloha produkt a inovace

022888-105-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – cross charging 2013 smlouva o poskytováni služeb – přefakturace 2013 022888-106-00

Deutsche Telekom aG annex service arrangement – p&i payment products příloha – smlouva o poskytování služeb – p&i platební 
produkty

022888-112-00

Deutsche Telekom aG annex – service arrangement – Group Technology 
2014

příloha – smlouva o poskytování služeb – skupinová 
technologie 2014

022888-115-00

Deutsche Telekom aG annex service arrangement – board area europe příloha k smlouvě o poskytování služeb – evropský 
prostor

022888-116-00

Deutsche Telekom aG annex to the Framework cooperation and service 
agreement-service arrangement Group 
procurement 

příloha k rámcové smlouvě o spolupráci a poskytování 
služeb: smlouva o poskytování služeb týkajících se 
zadávání zakázek skupinou

022888-118-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – musketeer program smlouva o poskytování služeb – program musketeer 022888-120-00

Deutsche Telekom aG service arrangement (outbound cross charges) smlouva o poskytování služeb (křížové poplatky 
za odchozí služby)

022888-121-00

Deutsche Telekom aG service arrangement 2015 – Group Technology 
(outbound cross charges)

Dohoda o poskytování služeb 2015 – oblast technologie 
(křížové poplatky za odchozí služby)

022888-123-00

Deutsche Telekom aG annex – service arrangement – centralized 
capacity planning service

příloha – smlouva o poskytování služeb – služby 
centrálního plánování kapacit

022888-127-00
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Deutsche Telekom aG annex – service arrangement board area europe 
Tmcz euhQ 2017

příloha – smlouva o poskytování služeb- board area 
europe euhQ 2017

022888-130-00

Deutsche Telekom aG Termination of the part of service arrangement 
2015 amendment No. 1

ukončení části smlouvy o poskytování služeb 2015 – 
dodatek č. 1 

022888-401-00

Deutsche Telekom aG letter of intent – iT Data assurance shared service 
centre (ssc)

předsmluvní ujednání (letter of intent) – iT zajištění dat 
shared service centre

022962-000-00

Deutsche Telekom aG procurement Joint Venture of Deutsche Telekom aG 
and France Télécom sa: interim

zadávání zakázek joint venture Deutsche Télécom aG 
a France Telecom sa – předběžné

022972-000-00

Deutsche Telekom aG amendment No. 1 – interim letter – Joint Venture Dodatek č. 1 – prozatímní dohoda – Joint Venture 022972-101-00

Deutsche Telekom aG Deed of adherence (Vertragsbeitritt – to contract 
990053-000-00)

Dohoda o přistoupení ke smlouvě 990053-000-00 023021-000-00

Deutsche Telekom aG side letter to the Framework cooperation and 
service agreement

průvodní list k rámcové smlouvě o spolupráci 
a poskytování služeb

023056-000-00

Deutsche Telekom aG enrolment to the Frame agreement for the supply of 
ccc sap services including sap licence 
management services

zápis k rámcové smlouvě o dodání ccc sap služeb 
včetně služeb sap licenčního managementu

023213-000-00

Deutsche Telekom aG Tax indemnity agreement smlouva o daňovém odškodnění 023340-000-00

Deutsche Telekom aG Framework cooperation and service agreement rámcová smlouva o spolupráci a poskytování služeb 023382-000-00

Deutsche Telekom aG co-operation agreement for joint smart lte 
evaluation trial

smlouva o spolupráci na společném lTe procesu 
vyhodnocování

023418-000-00

Deutsche Telekom aG confidentiality obligation for clean Team members povinnost mlčenlivosti pro členy clean Team 023435-000-00

Deutsche Telekom aG letter of intent – oss předsmluvní ujednání (letter of intent) – oss 023451-000-00

Deutsche Telekom aG cooperation agreement smlouva o spolupráci 023481-000-00

Deutsche Telekom aG cooperation agreement – iNTra Group 
compliaNce aGreemeNT

smlouva o spolupráci – vnitroskupinová dohoda o shodě 023496-000-00

Deutsche Telekom aG letter of adherence („loa“) – ringback Tones 
services

Dohoda o dodržování – služby vyzváněcích tónů 023507-000-00

Deutsche Telekom aG Global m2m service cooperation – Joining 
agreement

Globální m2m servisní smlouva – smlouva o spojení 023543-000-00

Deutsche Telekom aG Frame agreement for commissioned personal Data 
processing

rámcová smlouva o zpracování údajů 023692-000-00

Deutsche Telekom aG cDp individual agreeement on commissioned 
processing of personal data Gpbi (bDsG)

cDp individuální smlouva na pověřené zpracování 
osobních dat Gpbi (bDsG)

023692-201-00

Deutsche Telekom aG cDp individual agreement on commissioned 
processing of personal data – s2c

cDp individuální smlouva na pověřené zpracování 
osobních dat – s2c

023692-202-00

Deutsche Telekom aG cDp individual agreement on commissioned 
processing of personal data ocp (onecom)

cDp individuální smlouva na pověřené zpracování 
osobních dat ocp (onecom) 

023692-203-00

Deutsche Telekom aG individual agreement on the commissioned 
processing of personal data

individuální smlouva o zpracování osobních údajů 023727-000-00

Deutsche Telekom aG agreement on the purchase of a videoconferencing 
system

smlouva o nákupu videokonferenčního systému 023771-000-00

Deutsche Telekom aG letter of adherence – callertunes service real 
Networks

Dohoda o dodržování – uvítací tóny služby real Networks 023864-000-00

Deutsche Telekom aG supplementary agreement to the project service 
agreement to the provision of Next Generation 
Voice mail system 

Dodatečná dohoda k projektové servisní smlouvě 
na poskytování Nové generace Voice mail systému.

024075-000-00

Deutsche Telekom aG service arrangement p&i products core telco 
products and media 2013

smlouva o poskytování služeb p&i a média 2013 024087-000-00

Deutsche Telekom aG agreement For commissioned Data processing smlouva o zpracování údajů 024202-000-00

Deutsche Telekom aG cooperation and service agreement – ring back tones smlouva o spolupráci a poskytování služeb – Vyzváněcí tóny 024204-000-00

Deutsche Telekom aG retail and marketing Funds agreement smlouva o maloobchodním a marketingovém fondu 024307-000-00

Deutsche Telekom aG „m-wall“ (pos presentation) agreement smlouva „m-wall“ (pos prezentace) 024308-000-00

Deutsche Telekom aG annex 1 to service arrangement – product 
roadmap 2015

příloha 1 ke smlouvě o poskytování služeb – produktový 
plán 2015

024334-101-00

Deutsche Telekom aG annex – service arranagement – compensation in 
the area of m2m for 2015

příloha – smlouva o poskytování služeb  – kompanzace 
v oblasti m2m za rok 2015

024334-102-00

Deutsche Telekom aG main contract on ip Transit hlavní smlouva ip tranzit 024335-000-00

Deutsche Telekom aG agreement on the processing of personal data in 
international sharepoint

smlouva o zpracování osobních údajů na mezinárodním 
sharepointu

024360-000-00
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Deutsche Telekom aG contract on Deutsche Telekom icss mobile 
services – DiNr3, services enabling ip/mpls platform

smlouva o Deutsche Telekom icss mobilních službách 
– DiNr3, služby umožňující ip/platforma

024362-000-00

Deutsche Telekom aG amendment No. 1 to the contract on Deutsche 
Telekom icss 024362-000-00

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

024362-101-00

Deutsche Telekom aG iphone contract of adherence to the iphone 
agreement between apple and DT

iphone smlouva o dodržování k iphone smlouvě mezi 
apple a DT

024364-000-00

Deutsche Telekom aG sideletter to iphone contract of adherence to the 
iphone agreement between apple

Vedlejší ujednání ke smlouvě o dodržování podmínek 
ohledně zařízení iphone se společností apple

024364-201-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – sla outbound services 
2015

smlouva o poskytování služeb – sla odchozí služby 2015 024410-102-00

Deutsche Telekom aG service arrangement – sla outbound services 
2016, Tmcz service receiver, TD serv

Dohoda o poskytování služeb – odchozí služby 2016, 
Tmcz příjemce služeb, TD serv

024410-103-00

Deutsche Telekom aG service level agreement (sla) – handset 
capability server (hcs)

smlouva o poskytování služeb (sla) – server 
zprostředkovávající vykonávání služeb (handset 
capability server, hcs)

024410-104-00

Deutsche Telekom aG Trial agreement for Joint active antenna system 
(ass) Trial

Dohoda o testovacím období pro Joint active antenna 
system (ass)

024515-000-00

Deutsche Telekom aG agreement for provisioning of integration services 
for myWallet 

smlouva o dotacích pro integrační služby pro myWallet 024546-000-00

Deutsche Telekom aG agreement for commissioned Data processing smlouva o zpracování údajů 024565-000-00

Deutsche Telekom aG agreement on application of  Global intranet Gprs 
roaming eXchange (GrX)

smlouva o poskytování služby Global intranet Gprs 
roaming eXchange (GrX)

024807-000-00

Deutsche Telekom aG agreement on the commissioned processing of 
personal data (Non-compliance list)

smlouva o zpracování osobních údajů (seznam odmítnutí) 024809-000-00

Deutsche Telekom aG m-Wall & shop Window Digit (pos presentation) 
agreement

smlouva m-Wall & shop Window Digit (pos prezentace) 024975-000-00

Deutsche Telekom aG Global strategic retail partnership  – marketing 
Funds agreement 

Globální strategické partnerství v maloobchodě – 
smlouva o marketingových fondech

025120-000-00

Deutsche Telekom aG letter of intent předsmluvní ujednání (letter of intent) 025121-000-00

Deutsche Telekom aG emir agreement for Dealing emir smlouva o zastoupení 025163-000-00

Deutsche Telekom aG interim letter agreement (ila) – Gpbi access to 
Natco procurement data

prozatímní dohoda – přístup Gbpi do zadávání dat 
v Natco

025332-000-00

Deutsche Telekom aG Non-Disclosure agreement – NDa – pro DTaG 
Group procurement (related to cDp)

smlouva o zachování důvěrnosti informací – DTaG 
skupinové zadávání zakázek (souvisí s cDp)

025336-000-00

Deutsche Telekom aG bilateral sms + Transit contract smlouva o bilaterálních sms + přenos 025440-000-00

Deutsche Telekom aG agreement for commissioned Data processing in 
Tmpc and remaiD

smlouva o zpracování údajů v Tmpc a remaiD 025557-000-00

Deutsche Telekom aG supplementary agreement – mNc services Doplňková smlouva – služby mNc 025558-000-00

Deutsche Telekom aG cDp Frame agreement for coe Data Transparency 
– DTaG as controller

cDp rámcová dohoda o coe datové transparentnosti 
– DTaG jako controller

025586-000-00

Deutsche Telekom aG cooperation agreement smlouva o spolupráci 025746-000-00

Deutsche Telekom aG purchase agreement – nákup hW Kupní smlouva – nákup hW 025837-000-00

Deutsche Telekom aG agreement on commissioned processing of 
personal data protection

smlouva o provádění ochrany osobních dat 025859-000-00

Deutsche Telekom aG software cost allocation agreement – pr0028752 
– Tibco ela (2012 and thereafter)

Dohoda o alokaci nákladů na software – pr0028752 – 
Tibco ela (2012 a dále)

026063-000-00

Deutsche Telekom aG individual agreement on the commissioned 
processing of pers.data – performance m

individuální smlouva o zpracování osobních údajů – 
performance m

026070-000-00

Deutsche Telekom aG modified agreement – annex of Data Fields (ind. 
agreement – pers. data – performance 
management)

smlouva v upraveném znění – příloha týkající se datových 
polí (ind. smlouva – os. údaje – řízení výkonnosti)

026070-201-00

Deutsche Telekom aG Deutsche Telekom hr suite – performance 
management – modified agreement on the annex 
of Data Fields concerning the individual agreement 
on the processing of personal Data

Dohoda o úpravě přílohy „Data Fields“ smlouvy 
o zpracování osobních údajů uzavřené v rámci oblasti 
„Deutsche Telekom hr suite – performance 
management“. 

026070-202-00

Deutsche Telekom aG service level agreement (sla) – T-parking: 
uQbaTe – Funding transfer

Dohoda o úrovni poskytovaných služeb k projektu – 
T-parking: uQbaTe – přenos financování

026079-000-00

Deutsche Telekom aG service agreement cz – DT regarding pan ip FTes smlouva o poskytování služeb mezi cz – DT ohledně pan 
ip FTes

026089-000-00

Deutsche Telekom aG service agreement cz – DT regarding pan ip FTes smlouva o poskytování služeb – DT související s pan ip FTes 026089-000-00
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Deutsche Telekom aG service agreement DT mNc smlouva o poskytování služeb – DT mNc 026192-000-00

Deutsche Telekom aG service agreement – amendment No. 1 smlouva o poskytování služeb – Dodatek č. 1 026192-101-00

Deutsche Telekom aG icN DTaG security agreement corporate Network 
(sacoN)

smlouva o zajištění bezpečnosti firemní sítě icN DTaG 
(sacoN)

026365-000-00

Deutsche Telekom aG agreement for commissioned Data processing 
(application sppm (icTo 12147) with its portfolios 
pFm-Tool and pFm@iT)

smlouva o zpracování dat (aplikace sppm (icTo 12147) 
s portfólii pFm-Tool and pFm@iT)

026387-000-00

Deutsche Telekom aG agreement on regional acGc services – projekt eaN smlouva o poskytování regionálních služeb acGc 
services – projekt eaN

026469-000-00

Deutsche Telekom aG agreement for commissioned Data processing smlouva o zpracování dat 026562-000-00

Deutsche Telekom aG agreement for internal payment services smlouva o interních platebních službách 026832-000-00

Deutsche Telekom aG Global master agreement for Wholesale Voice 
services

Globální rámcová smlouva pro velkoobchodní hlasové 
služby

027071-000-00

Deutsche Telekom aG individual agreement on the commissioned 
processing of personal data – Deutsche Telekom 
hr suite – performance management

smlouva o zpracování osobních údajů pro oblast 
„Deutsche Telekom hr suite – performance 
management“.

027168-000-00

Deutsche Telekom aG agreement – provision of DTaG shares to directors 
and employees of Gc

smlouva o poskytnutí akcii DTaG ředitelům 
a zaměstnancům Gc

027270-000-00

Deutsche Telekom aG agreement on commisioned data processing – 
baseline agreement

smlouva o zpracování osobních údajů – základní smlouva 027354-000-00

Deutsche Telekom aG agreement on commisioned Data processing – 
project iFrs 16-leases

smlouva o zpracování osobních údajů pro projekt iFrs 16 
– nájmy

027553-000-00

Deutsche Telekom aG, 
Deutsche Telekom services 
europe Gmbh

affirmation issued for T-mobile czech republic a.s. závazné prohlášení pro T-mobile czech republic a.s. 027582-000-00

Deutsche Telekom aG clima Frame agreement rámcová smlouva clima 2013/0080

Deutsche Telekom aG individual loan contract individuální úvěrová smlouva 2013/0229

Deutsche Telekom aG business agreement concerning the Telekom 
Global Net transport oriented services

obchodní smlouva vztahující se k dopravně orientovaným 
službám Telekom Global Net

2013/0357

Deutsche Telekom aG annex to business agreement concerning the 
Telekom Global Net

příloha ke smlouvě vztahující se k Telekom Global Net 2013/0637

Deutsche Telekom aG commissioned Data processing pověřené zpracování údajů 2013/0790

Deutsche Telekom aG prolongation agreement infrastructure services for 
T-mobile cz

prodloužení smlouvy o poskytování infrastrukturních 
služeb pro T-mobile cz

880052-103-00

Deutsche Telekom aG individual agreement on the commissioned 
processing of personal data within the eu/eea

individuální smlouva o zpracování dat v eu/eea 880080-202-00

4.2    smlouVY uzaVŘeNÉ mezi spoleČNosTÍ a JiNými osobami oVlÁDaNými oVlÁDaJÍcÍ 
osobou, KTerÉ bYlY V rozhoDNÉm obDobÍ plaTNÉ.

4.2.1  smlOuvy uzavřené v rOce 2018:

Protistrana Předmět smlouvy – originální znění Předmět smlouvy – překlad Číslo smlouvy TMCZ

ce colo czech s.r.o. pojistná smlouva č. 2738002802 
– odpovědnostní

pojistná smlouva č. 2738002802 – odpovědnostní 027705-000-00

ce colo czech s.r.o. rámcová smlouva o podnájmu 
nebytových prostor a úhradě služeb 
spojených s jejich  užíváním

rámcová smlouva o podnájmu nebytových prostor 
a úhradě služeb spojených s jejich  užíváním

027728-000-00

ce colo czech s.r.o. smlouva o řízených službách – údržba 
Datového centra (Dc7)

smlouva o řízených službách – údržba Datového centra 
(Dc7)

027883-000-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form – microsoft services 
microsoft store/X-box store

přistoupení ke smlouvě – služby microsoft microsoft 
store/X-box store

020475-113-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form  (czech republic) 
– apple iTunes

přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – apple iTunes 020475-114-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form (czech republic) 
– android services

přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – služby 
android

020475-115-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form (czech republic) – 
mobiYo

přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – služby 
mobiYo

020475-116-00
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Deutsche Telekom europe holding Gmbh service agreement paN ip servisní smlouva paN ip 027461-000-00

Deutsche Telekom iT Gmbh project Term sheet (2017) iFrs15 Datový list projektu (2017) iFrs15 024100-216-00

Deutsche Telekom iT Gmbh project Term sheet of one-Time-
services oneerp_licence agreement

Datový list projektu – jednorázové služby oneerp_
licence

024100-217-00

Deutsche Telekom iT Gmbh project Term sheet 2018 – one.erp sla Datový list projektu 2018 – one.erp sla 024100-218-00

Deutsche Telekom iT Gmbh project Term sheet (2018) icN, iNa, iNs 
a iacp

Datový list projektu 2018 – icN, iNa, iNs a iacp 024100-219-00

Deutsche Telekom iT Gmbh project Term sheet 2018 – cap, cibs, 
ibmD, rmc, Trinity, sbp

Datový list projektu 2018 – cap, cibs, ibmD, rmc, Trinity, 
sbp

024100-220-00

Deutsche Telekom iT Gmbh project Term sheet (2018) – iFrs15 
2018

Datový list projektu 2018 – iFrs15 2018 024100-221-00

Deutsche Telekom iT Gmbh project Term sheet (2018) – identity and 
account management (ciam)

Datový list projektu 2018 – správa identit a účtů (ciam) 024100-222-00

Deutsche Telekom iT Gmbh amendment No. 1 to agreement about 
international internal services

Dodatek č. 1 dohoda o mezinárodních interních službách 026800-101-00

Deutsche Telekom iT Gmbh individual agreement on processing of 
personal Data on behalf of a controller

individuální smlouva o zpracování osobních údajů 026982-201-00

Deutsche Telekom iT Gmbh project Term sheet/licence agreement 
iFrs15.easY

projektový list / licenční smlouva iFrs15.easY 027557-000-00

Deutsche Telekom iT Gmbh agreement For commissioned Data 
processing (ciam)

Dohoda o zpracování údajů (ciam) 028015-000-00

Deutsche Telekom pan-Net czech 
republic

colocation & smart hands services 
agreement – hosting hW and services 
for miFiD

smlouva o poskytování služeb – hosting hW a služeb pro 
miFiD

027673-000-00

Deutsche Telekom pan-Net s.r.o. Framework cooperation and service 
agreement – ioss Trouble Ticketing 
management

rámcová dohoda o spolupráci a službách – ioss Trouble 
Ticketing management

027213-000-00

Deutsche Telekom services europe 
romania s.r.l. 

amendment No. 1 – Termination of 
contract

Dodatek č. 1 – ukončení smlouvy 025175-101-00

Deutsche Telekom services europe 
slovakia s.r.o. 

amendment No. 6 – Termination of the 
contract

Dodatek č. 6 – ukončení smlouvy 024259-106-00

Deutsche Telekom services europe 
slovakia s.r.o. 

agreement on intercompany provision 
of products and services within the 
Framework agreement

Dohoda o poskytnutí produktů a služeb mezi 
společnostmi v rámci rámcové dohody

027665-000-00

Deutsche Telekom services europe 
slovakia s.r.o. 

sideletter to the agreement on 
intercompany provision of products and 
services

Vedlejší ujednání ke smlouvě o poskytování produktů 
a služeb mezi společnostmi

027665-201-00

Deutsche Telekom services europe 
slovakia s.r.o. 

agreement for commisioned Data 
processing (concluded as an 
attachment of 027665-000)

Dohoda o zpracování dat (uzavřeno jako příloha sml. 
027665-000)

027665-202-00

GTs Telecom s.r.l. Notice od Termination oznámení o ukončení 025471-201-41

lemo internet a.s. smlouva o zachování důvěrnosti 
informací – NDa

smlouva o zachování důvěrnosti informací – NDa 027669-000-00

magyar Telekom Telecommunications 
public limited company, slovak 
Telekom, a.s.

agreement for the TWamp 
measurement system

Dohoda o systému měření TWamp 028014-000-00

makedonski Telekom aD – skopje agreement on processing of personal 
Data

smlouva o zpracování osobních údajů 027915-000-00

regioNeT morava, a. s. smlouva o zachování důvěrnosti 
informací (NDa)

smlouva o zachování důvěrnosti informací (NDa) 027670-000-00

slovak Telekom, a.s service arrangement – sales 
Transactions reporting services

Dílčí smlouva o poskytování služeb – služby přehledu 
transakcí prodeje

027009-203-00

slovak Telekom, a.s. agreement on provision of the Discount smlouva o poskytnutí slevy 026778-000-00

slovak Telekom, a.s. contract on succession into the 
contractual rights and Duties

smlouva o nástupnictví do smluvních práv a povinností 027233-201-51

slovak Telekom, a.s. licence – smlouva o sublicencování licence – smlouva o sublicencování 027397-000-00

slovak Telekom, a.s. Framework agreement – common hr 
platform

rámcová dohoda – společná platforma pro lidské zdroje 027572-000-00

slovak Telekom, a.s. partial agreement No. 1 – common hr 
platform

Dílčí dohoda č. 1 – společná platforma pro lidské zdroje 027572-201-00
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slovak Telekom, a.s., Česká spořitelna a.s. smlouva o zpracování dat smlouva o zpracování dat 027947-000-00

Telekom Deutschland Gmbh annex 2 – service arrangement – 
product Development 2018

aktualizace přílohy 2 – smlouvy o poskytování služeb – 
Vývoj produktů 2018

013243-119-00

Telekom Deutschland Gmbh agreement on Termination – mmsc 
hosted platform

Dohoda o ukončení – hostitelská platforma mmsc 020176-401-00

Telekom Deutschland Gmbh amendment 1 to agreement on 
Termination – mmsc hosted platform

Dodatek č. 1 k Dohodě o ukončení – hostitelská 
platforma mmsc

020176-401-01

Telekom Deutschland Gmbh agreement on Termination – Vms 
hosted platform

Dohoda o ukončení – hostitelská platforma Vms 022097-401-00

Telekom Deutschland Gmbh amendment 1 to agreement on 
Termination – Vms hosted platform

Dodatek č. 1 k Dohodě o ukončení – hostitelská 
platforma Vms

022097-401-01

Telekom Deutschland Gmbh service arrangement – product 
Development 2018

smlouva o poskytování služeb – Vývoj produktů 2018 022888-134-00

Telekom Deutschland Gmbh annex – service agreement – NT X 
charge_pD Tmcz

příloha k Dohodě o poskytování služeb  – NT X 
charge_pD Tmcz

024410-105-00

Telekom Deutschland Gmbh annex – service level agreement (sla) 
– handset capability server (hcs)

příloha k Dohodě o úrovni poskytovaných služeb – hcs 024410-106-00

Telekom Deutschland Gmbh service level agreement (sla) For the 
usage of Traffic control system („Tcs“)

Dohoda o úrovni poskytovaných  služeb – pro použití 
systému řízení dopravy („Tcs“) 

024410-107-00

Telekom Deutschland Gmbh agreement on Termination – smsc 
hosted platform

Dohoda o ukončení – hostitelská platforma smsc 024846-401-00

Telekom Deutschland Gmbh amendment 1 to agreement on 
Termination – smsc hosted platform

Dodatek č. 1 k Dohodě o ukončení – hostitelská 
platforma smsc

024846-401-01

Telekom Deutschland Gmbh agreement on The cooperation For The 
provision of hotspot Drive

smlouva o spolupráci při poskytování služby hotspot 
Drive

027436-000-00

T-mobile austria Gmbh project specific offer Document – 
project agreement – Jablotron security 
service

specifikace nabídky projektu – projektová dohoda – 
bezpečnostní služba Jablotron

025577-202-00

T-mobile polska s.a. service arrangement – concerning the 
provision of services in connection with 
an international ims service centre 
(hereinafter ims ssc)

smlouva o poskytování služeb – týkající se poskytování 
služeb v souvislosti s mezinárodním servisním střediskem 
ims (dále jen „ims ssc“)

025011-203-00

T-mobile polska s.a. Notice of termination oznámení o ukončení 025182-201-41

T-mobile polska s.a. annex No. 1 – changes to the service 
order Virtual hosting environment

příloha č. 1 – změny v servisní objednávce Virtuální 
hostitelské prostředí

026242-101-00

T-mobile polska s.a. annex No. 2 – public cloud, expanding 
power resources

příloha č. 2 – veřejný cloud, rozšiřování výkonových zdrojů 026242-102-00

T-mobile polska s.a. service arrangement for security 
services delivery from Drssc to Tmpl 
2017

uspořádání služeb pro poskytování bezpečnostních 
služeb z Drssc do Tmpl 2017

026487-202-00

T-mobile polska s.a. service arrangement for security 
services delivery from Tmpl to Drssc 
2017

uspořádání služeb pro poskytování bezpečnostních 
služeb z Tmpl do Drssc 2017

026488-202-00

T-mobile polska s.a. amendment No. 2 to 0000006/2011-
smno

Dodatek č. 2 k 0000006/2011-smno 660064-102-00

T-mobile polska s.a. amendment No. 3 to 0000006/2011-
smno -NG iN platform

Dodatek č. 3 k 0000006/2011-smno -NG iN platformě 660064-103-00

T-systems international Gmbh prolongation agreement – infrastracture 
services for T-mobile cz

smlouva o prodloužení – služby infrastruktury pro 
společnost T-mobile cz

880052-105-00

T-systems international Gmbh product Delivery agreement No. 
2011/0087

smlouva o dodávání produktů č. 2011/0087 880108-000-00

T-systems international Gmbh license agreement No. uslsa_5162 
(related to contract 028106-000-00)

licenční smlouva č. uslsa_5162 (souvisí se smlouvou 
028106-000-00)

990095-000-00

T-systems magyarország zrt. settlement arrangement – mutual 
settlement of liabilities

smlouva o narovnání – vzájemné vypořádání závazků 025427-101-00

T-systems magyarország zrt. Notice of termination oznámení o ukončení 025427-201-41
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4.2.2   smlOuvy trvající v rOce 2018:

Protistrana Předmět smlouvy – originální znění Předmět smlouvy – překlad Číslo smlouvy TMCZ

a1 Telekom austria aG, o2 
czech republic a.s.

NDa for rF data exchange with a1 Telekom 
austria for lTe cell frontier co-ordination

NDa pro výměnu rF dat s a1 Telekom austria pro účely 
příhraniční koordinace lTe

025645-000-00

actelis Networks israel ltd. muTual NoN-Disclosure aGreemeNT smlouva o zachování důvěrnosti informací 0000015/2008-smfd

antel Germany Gmbh General terms and conditions_ViX Všeobecné obchodní podmínky 0000002/2010-smNaD

antel Germany Gmbh loaN FaciliTY aGreemeNT rámcová úvěrová smlouva 0000009/2005-smfd

antel Germany Gmbh purchase of materials Nákup materiálu 0000013/2011-smfd

buYiN sa amendment No. 1 to participation agreement 
– Joint Venture

Dodatek č. 1 k účastnické smlouvě – Joint Venture 023174-101-00 

buYiN sa service agreement x-charging smlouva o poskytování x-chargingových služeb 024643-000-00

carDuelis b.V. carduelis b.V. – agreement on the trasfer of 
duties and responsibilities

carduelis b.V. – smlouva o převodu práv a povinností 0000045/2005-smws

carDuelis b.V. individual service agreement individuální servisní smlouva 0000065/2007-smws

ce colo czech s.r.o. Kupní smlouna na vozidlo Škoda Kupní smlouna na vozidlo Škoda 0000001/2013-smfa

ce colo czech s.r.o. Kupní smlouva na vozidlo Kupní smlouva na vozidlo 0000002/2013-smfa

ce colo czech s.r.o. Kupní smlouva Volkswagen passat Variant Kupní smlouva Volkswagen passat Variant 0000008/2012-smfa

ce colo czech s.r.o. Dodatek č.6 – smlouva o poskytování 
housingových služeb č. c-Th/144/08/s

Dodatek č.6 – smlouva o poskytování housingových 
služeb č. c-Th/144/08/s

0000463/2008-smna

ce colo czech s.r.o. Dodatek č.7 – smlouva o poskytování 
housingových služeb č. c-Th/144/08/s

Dodatek č.7 – smlouva o poskytování housingových 
služeb č. c-Th/144/08/s

0000463/2008-smna

ce colo czech s.r.o. Dodatek č.8 – smlouva o poskytování 
housingových služeb č. c-Th/144/08/s

Dodatek č.8 – smlouva o poskytování housingových 
služeb č. c-Th/144/08/s

0000463/2008-smna

ce colo czech s.r.o. Dodatek č.9 – smlouva o poskytování 
housingových služeb č. c-Th/144/08/s

Dodatek č.9 – smlouva o poskytování housingových 
služeb č. c-Th/144/08/s

0000463/2008-smna

ce colo czech s.r.o. Dodatek č.10 – smlouva o poskytování 
housingových služeb č. c-Th/144/08/s 

Dodatek č.10 – smlouva o poskytování housingových 
služeb č. c-Th/144/08/s 

0000463/2008-smna

ce colo czech s.r.o. smlouva o kontaktních osobách pro veškeré 
transakce a úkony a uspořádání

smlouva o kontaktních osobách pro veškeré transakce 
a úkony a uspořádání

025159-000-00

ce colo czech s.r.o. smlouva o poskytování pracovnělékařských 
služeb a nadstandardní zdravotní péče

smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb 
a nadstandardní zdravotní péče

025210-000-00

ce colo czech s.r.o. smlouva o postoupení práv a povinností ze 
smluv rWe

smlouva o postoupení práv a povinností ze smluv rWe 025324-000-00

ce colo czech s.r.o. smlouva o zachování důvěrnosti informací – NDa smlouva o zachování důvěrnosti informací – NDa 025382-000-00

ce colo czech s.r.o. smlouva o zpracování osobních údajů smlouva o zpracování osobních údajů 025383-000-00

ce colo czech s.r.o. smlouva o zvláštním běžném účtu smlouva o zvláštním běžném účtu 025452-000-00

ce colo czech s.r.o. rámcová smlouva o koupi, prodeji a užití 
poukázek (mezi ce colo a endered)

rámcová smlouva o koupi, prodeji a užití poukázek (mezi 
ce colo a endered)

025830-000-00

ce colo czech s.r.o.,  
carduelis b.V., GTs central 
european holding b.V.

share purchase agreement – Neptune (sale of 
GTs)

smlouva o koupi podílu – Neptune (prodej GTs) 025202-000-00

ce colo czech s.r.o., GTs 
central european holding b.V., 
carduelis b.V.

First amendment agreement to share 
purchase agreement – Neptune

první dodatek ke smlouvě o nákupu podílu – Neptune 025202-101-00

cosmoTe mobile 
Telecommunications s.a.

international Telecommunication services 
agreement

smlouva o poskytování mezinárodních 
telekomunikačních služeb

0000192/2007-smws

cosmoTe mobile 
Telecommunications s.a.

international roaming agreement – croatia smlouva o mezinárodním roamingu – chorvatsko 021841-000-00

cosmoTe mobile 
Telecommunications s.a.

Non-Disclosure agreement (NDa) smlouva o zachování důvěrnosti informací – NDa 023943-000-00

cosmoTe mobile 
Telecommunications s.a.

confidentiality and privacy agreement smlouva o mlčenlivosti 024265-000-00

crnogorski Telekom a.d. 
podgorica

international roaming agreement – 
montenegro

mezinárodní roamingová smlouva – Černá hora 026007-000-00

Detecon international Gmbh subcontract to the project „K-028393 Tr cs 
security operations center“

subdodávka k projektu „K-028393 Tr cs security 
operations center“

025690-000-00

DeTeFleetservices Gmbh master leasing agreement – rental of vehicles rámcová leasingová smlouva – pronájem vozidel 026671-000-00

DeTeFleetservices Gmbh leasing contract – operational leasing leasingová smlouva – operativní leasing 026697-000-00

DeTeFleetservices Gmbh leasing contract/leasingová zmluva –  
Kovář stanislav

leasingová smlouva – Kovář stanislav 026744-000-00
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Protistrana Předmět smlouvy – originální znění Předmět smlouvy – překlad Číslo smlouvy TMCZ

Deutsche Telekom (uK) limited international Gsm roaming agreement smlouva o mezinárodním roamingu (Gsm) 000338-000-00

Deutsche Telekom (uK) limited addendum to the international Gsm roaming 
agreement – inter operator Discounts

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

000338-101-00

Deutsche Telekom (uK) limited supplementary ioT ag. for bilateral ag. on the 
inter operator Tariff

Doplňková smlouva ke vzájemné smlouvě k tarifům mezi 
operátory

000338-201-00

Deutsche Telekom (uK) limited content reseller agreement smlouva o přeprodeji obsahu 001406-000-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form no. 6 – mTV přistoupení ke smlouvě č. 6 s mTV 001406-106-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form no. 7 – universal content přistoupení ke smlouvě č. 7 o obsahu universal 001406-107-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form no. 10  (Trigenix screen styles) přistoupení ke smlouvě č. 10 o stylu obrazovek Trigenix 001406-110-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form – annex No. 13 – 
coNTeNT

Dodatek č. 13 k přistoupení ke smlouvě – obsah 001406-113-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form – universal – melody přistoupení ke smlouvě o melodiích s universal 001406-116-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form – universal – mono and 
poly marketing

přistoupení ke smlouvě o mono a poly marketingu 
s universal

001406-117-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form – sony content (annex No. 
22)

přistoupení ke smlouvě o obsahu sony (dodatek č.22) 001406-122-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form no. 23 – Fox studios 
content – mms content

Dodatek č. 23 ke smlouvě o mms obsahu s Fox studios 001406-123-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form no. 24 – Disney content 
– mms content

Dodatek č. 24 ke smlouvě o mms obsahu s Disney 001406-124-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form no. 25 – Java from co. 
Turner – coNTeNT

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

001406-125-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form – chipandales – coNTeNT přistoupení ke smlouvě o obsahu chipandales 001406-126-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form – penthouse – coNTeNT přistoupení ke smlouvě o obsahu penthouse 001406-127-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form no. 28 – Warner music 
content

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

001406-128-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form no. 29- iFone content Dodatek č. 29 k přistoupení ke smlouvě o obsahu iFone 001406-129-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form no. 30 – arvato content Dodatek č. 30 k přistoupení ke smlouvě o obsahu arvato 001406-130-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form no. 31 – blue sphere 
content

Dodatek č. 31 k přistoupení ke smlouvě o obsahu  
blue sphere

001406-131-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form no. 32- mForma content Dodatek č. 32 k přistoupení ke smlouvě o obsahu 
mForma

001406-132-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form no. 33 – Jamdat content Dodatek č. 33 k přistoupení ke smlouvě o obsahu Jamdat 001406-133-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form no. 34 – Gameloft content Dodatek č. 34 k přistoupení ke smlouvě o obsahu 
Gameloft

001406-134-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form no. 35 – living mobile 
content

Dodatek č. 35 k přistoupení ke smlouvě o obsahu living 
mobile

001406-135-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form no. 36 – mobile scope 
content

Dodatek č. 36 k přistoupení ke smlouvě o obsahu mobile 
scope

001406-136-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form no. 37 – sumea content Dodatek č. 37 k přistoupení ke smlouvě o obsahu sumea 001406-137-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form no. 38 – handyGames 
content

Dodatek č. 38 k přistoupení ke smlouvě o obsahu 
handyGames

001406-138-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form no. 39 – Digital bridges 
content

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

001406-139-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form no. 40 – india Games content přistoupení ke smlouvě č. 40 o obsahu india Games 001406-140-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form no.  41 – advanced mobile 
applications

přistoupení ke smlouvě č. 41 o obsahu advanced mobile 
applications

001406-141-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement form No. 42 – eurofun 
(madagascar) content

přistoupení ke smlouvě č. 42 o obsahu eurofun 
(madagaskar)

001406-142-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form 43 – i-play/Digital bridges 
– Non-ea Titles (content)

přistoupení ke smlouvě č. 43 o obsahu i-play/Digital 
bridges (tituly mimo ea)

001406-143-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form – eurofun (madagascar) 
content

přistoupení ke smlouvě o obsahu eurofun (madagaskar) 001406-144-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form – wait4u (amendment  45) Dodatek č. 45 k přistoupení ke smlouvě o obsahu wait4u 001406-145-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form No. 46 – sony pictures přistoupení ke smlouvě č. 46 o obsahu sony pictures 001406-146-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form – Glu mobile content přistoupení ke smlouvě o obsahu Glu mobile 001406-147-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form – player-X content přistoupení ke smlouvě o obsahu player-X 001406-149-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form – rockpool Games content přistoupení ke smlouvě o obsahu rockpool Games 001406-150-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form – ThQ Wireless 
international Games content

přistoupení ke smlouvě o obsahu ThQ Wireless 
international Games

001406-151-00
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Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form –  oJom content přistoupení ke smlouvě o obsahu oJom 001406-152-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement form No. 53 – (video download 
– mobix content)

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

001406-153-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form – infospace (elkware 
Gmbh) – infospace content

přistoupení ke smlouvě – infospace (elkware Gmbh) – 
o obsahu infospace

001406-154-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form – electronic arts Games 
(ea content)

přistoupení ke smlouvě o obsahu electronic arts Games 001406-155-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form (c2m) – Transactional 
content

přistoupení ke smlouvě (c2m) o obsahu Transactional 001406-156-00

Deutsche Telekom (uK) limited international Download centre access and 
managed services ag.

smlouva o poskytování přístupu k mezinárodnímu 
download centru a řízení služeb

001407-000-00

Deutsche Telekom (uK) limited mcs service agreement smlouva o poskytování služeb mcs 012075-000-00

Deutsche Telekom (uK) limited Framework contract of sale – selloff of service 
cards sau

rámcová prodejní smlouva – odprodej servisních  
karet sau

012533-000-00

Deutsche Telekom (uK) limited sub-licence agreement ( rolling stones 
concert)

sublicenční smlouva (koncert rolling stones) 014442-000-00

Deutsche Telekom (uK) limited roaming agreement for public Wireless laN 
services (WlaN)

smlouva o roamingu pro veřejné bezdrátové laN  
služby (WlaN)

016881-000-00

Deutsche Telekom (uK) limited service agreement for provision of interim 
solution for caller Tunes (melody)

smlouva o poskytování služeb pro předběžné řešení 
vyzváněcích melodií

016903-000-00

Deutsche Telekom (uK) limited project service agreement for international 
esales solution (iness) in Tmcz

smlouva o poskytování služeb k projektu mezinárodní 
řešení elektronického obchodu v Tmcz

019713-000-00

Deutsche Telekom (uK) limited amendment 1 to project service agreement for 
international esales solution (iness)

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

019713-101-00

Deutsche Telekom (uK) limited content resale and partner services agreement smlouva o přeprodeji obsahu a partnerských služeb 020475-000-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form (czech republic) – android 
services

přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – služby 
android

020475-101-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form (czech republic); 
blackberry services

přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – služby 
blackberry

020475-102-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form (czech republic); microsoft 
services

přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – služby 
microsoft

020475-103-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form  (czech republic) – 
Facebook services

přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – služby 
Facebook

020475-104-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form (czech republic) –  
boku longlist

přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – boku 020475-105-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form (czech republic) – 
Gameloft

přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – Gameloft 020475-106-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement form – mindmatics přistoupení ke smlouvě – mindmatics 020475-107-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form (czech republic) – 
samsung

přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – samsung 020475-108-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form  (czech republic) – 
provided by paypal (europe) sarl eT cie 
s.c.a

přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – poskytovaná 
paypal (europe) sarl eT cie s.c.a

020475-109-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form (czech republic) – 
Fortumo

přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – Fortumo 020475-110-00

Deutsche Telekom (uK) limited amendment letter to engagement Form 
(czech republic) – Fortumo

Dodatek k přístupové smlouvě (czech republic)- 
Fortumo

020475-110-01

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form (czech republic) – Dimoco přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – Dimoco 020475-111-00

Deutsche Telekom (uK) limited engagement Form (czech republic) – airbNb přistoupení ke smlouvě (Česká republika) – airbNb 020475-112-00

Deutsche Telekom (uK) limited cross charging services agreement smlouva o přefakturaci služeb 020909-000-00

Deutsche Telekom (uK) limited addendum No. 1 – cross charging agreement 
for additional services – sDp partner

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

020909-101-00

Deutsche Telekom (uK) limited licence agreement licenční smlouva 020996-000-00

Deutsche Telekom (uK) limited project service agreement (operation of 
international Transmission Network)

smlouva o poskytování služeb k projektu řízení 
mezinárodní přenosové sítě

021147-000-00

Deutsche Telekom (uK) limited amendment No. 1 to the project service 
agreement for personal touchpoints and stores

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

023392-101-00

Deutsche Telekom (uK) limited mutual long Form Non-Disclosure agreement smlouva o zachování důvěrnosti informací 024251-000-00

Deutsche Telekom (uK) limited international roaming agreement smlouva o mezinárodním roamingu 024352-000-00
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Deutsche Telekom (uK) limited project service agreement for the provision of 
DTuK services

smlouva o poskytování služeb k projektu DTuK služby 024682-000-00

Deutsche Telekom europe b.V. pan-Net master Frame agreement Tmcz rámcová smlouva pan-Net Tmcz 026623-000-00

Deutsche Telekom europe b.V., 
Netherlands

amendment No. 1 – clarification to loan 
agreement

Dodatek č.1 – vyjasnění smlouvy o půjčce 015106-101-00

Deutsche Telekom europe 
holding b.V

pan-Net mVas Framework agreement rámcová smlouva pan-Net mVas 025941-000-00

Deutsche Telekom europe 
holding Gmbh

pan-Net miFiD recorder customer Facing 
service arrangement

Dílčí smlouva pro poskytování služby pan- Net mifid 
recorder

026623-201-00

Deutsche Telekom iT Gmbh project Term sheet (2017) – charging (Transfer 
pricing) in the area of content administration 
platform,  common interconnection billing 
system, international billing mediation Device, 
risk management center,Trinity, soa 
blacKplaNe

Dílčí smlouva o poskytování služeb 2017 – úhrady 
(vnitroskupinové) v oblasti „content administration 
platform,  common interconection billing system, 
international billing mediation Device, risk management 
center,Trinity, soa blacKplaNe

024100-213-00

Deutsche Telekom iT Gmbh project Term sheet (2017) – charging (Transfer 
pricing) in the area of Telepresence icN 
service management

 Dílčí smlouva o poskytování služeb 2017 – úhrady 
(vnitroskupinové) v oblasti Telepresence icN service 
management

024100-214-00

Deutsche Telekom iT Gmbh project Term sheet 2017- services for 
international Network services (iNs)

Dílčí smlouva o poskytování služeb 2017 – úhrady 
(vnitroskupinové) v oblasti mezinárodních síťových služeb 
(iNs)

024100-215-00

Deutsche Telekom iT Gmbh agreement about international internal 
services – umbrella

smlouva o mezinárodních interních službách – 
zastřešující

025954-201-00

Deutsche Telekom iT Gmbh international master agreement on 
intercompany provision of products and 
service

rámcová smlouva o poskytování služeb a produktů 
ve skupině

026977-000-00

Deutsche Telekom iT Gmbh supplemental agreement – TiKs 2010 
certification service

smlouva o dodávkách certifikačních  služeb TiKs 2010 026977-201-00

Deutsche Telekom iT Gmbh Framework agreement on commissioned 
processing of personal data

rámcová smlouva o zpracování osobních údajů 026982-000-00

Deutsche Telekom iT Gmbh agreement for commissioned Data processing smlouva o zpracování osobních údajů 027043-000-00

Deutsche Telekom pan-Net 
czech republic s.r.o.

pan-Net service agreement smlouva o poskytování služeb pan-Net 026481-000-00

Deutsche Telekom pan-Net 
czech republic s.r.o.

annex 2 to pan-Net – service arrangement 
concerning the provision of Financial services

příloha č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb pan-Net 
– dohoda o poskytování finančních služeb

026481-201-00

Deutsche Telekom pan-Net 
czech republic s.r.o.

smlouva o podnájmu/sublease agreement 
– kancelář č. 3307

 smlouva o podnájmu – kancelář č. 3307 027477-000-00

Deutsche Telekom pan-Net s.r.o service agreement – Drssc services for 
pan-Net

smlouva o poskytování služeb – Drssc propan-Net 026754-000-00

Deutsche Telekom pan-Net s.r.o. confirmation of request for Transfer of legacy 
internet resources – DTpanNeT sK

potvrzení žádosti o převod pův. internet. zdrojů – 
DTpanNeT sK

026491-000-00

Deutsche Telekom services 
europe czech republic s.r.o.

Frame service agreement rámcová smlouva o poskytování služeb 026784-000-00

Deutsche Telekom services 
europe czech republic s.r.o.

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

026784-201-00

Deutsche Telekom services 
europe czech republic s.r.o.

Frame service agreement with Tmcz annex 2 
service arrangement – recruitment services, 
consultancy in the area of hr. 

Dílčí smlouva č. 2 k rámcové smlouvě po poskytování  
služeb v oblasti  Náborové služby, Konzultantské služby 
v oblasti hr

026784-202-00

Deutsche Telekom services 
europe czech republic s.r.o.

agreement on commissioned processing of 
personal data

smlouva o zpracování osobních údajů 026996-000-00

Deutsche Telekom services 
europe romania s.r.l.

Frame agreement for commisioned Data 
processing – project aramis

rámcová smlouva o zprostředkovaném zpracování dat 
– projekt aramis

024890-000-00

Deutsche Telekom services 
europe romania s.r.l.

individual agreement on the commissioned 
processing of personal data (aramis)

individuální smlouva o zprostředkovaném zpracování 
osobních údajů (aramis)

024891-000-00

Deutsche Telekom services 
europe romania s.r.l. 

Framework agreement DTbs shared services 
centrum for hr processes in bucharest

rámcová smlouva DTbs shared services centrum pro 
hr procesy v bukurešti

025175-000-00

Deutsche Telekom services 
europe slovakia s.r.o

amendment No. 2 – change of price Dodatek č. 2 – změna ceny 024259-102-00
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Deutsche Telekom services 
europe slovakia s.r.o

amendment No. 3 – change in scope and 
price of purchasing services for 2016 

Dodatek č. 3 – úprava rozsahu a ceny nákupních služeb 
pro rok 2016

024259-103-00

Deutsche Telekom services 
europe slovakia s.r.o

amendment No. 4 to  the business 
management contract on provision of services

Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb 024259-104-00

Deutsche Telekom services 
europe slovakia s.r.o

amendment No. 5 to the business 
management contract on provision of services

Dodatek č. 5 k ke smlouvě o poskytování služeb. 024259-105-00

Deutsche Telekom services 
europe slovakia s.r.o

agreement for commissioned Data processing 
– sap access

smlouva o zpracování údajů – přístup do sapu 024430-000-00

Deutsche Telekom services 
europe slovakia s.r.o

commissioned Data processing, as of  
8.3.2013

smlouva o zpracování údajů, k 8.3.2013 2013/0166

Deutsche Telekom Training 
Gmbh

agreement on the processing of personal Data 
under contract pursuant

smlouva o zpracování osobních údajů 022411-000-00

GTs central european  
holding b.V.

individual contract – interconnection services individuální smlouva – propojovací služby 0000016/2006-smws

GTs central european  
holding b.V.

agreement in relation to repayment  
of intra-Group loan

smlouva o vyrovnání dluhů v rámci skupiny 0000019/2012-smfd

GTs central european  
holding b.V.

agreement in relation to repayment  
of intra-Group loan

smlouva o vyrovnání dluhů v rámci skupiny 0000020/2012-smfd

GTs central european  
holding b.V.

agreement in relation to repayment  
of intra-Group loan

smlouva o vyrovnání dluhů v rámci skupiny 0000022/2012-smfd

GTs central european  
holding b.V.

agreement in relation to repayment  
of intra-Group loan

smlouva o vyrovnání dluhů v rámci skupiny 0000027/2012-smfd

GTs Novera a.s. smlouva č. GTs – 01 o poskytování 
telekomunikačních služeb

smlouva č. GTs – 01 o poskytování telekomunikačních 
služeb

0000004/2003-cs

GTs Novera a.s. smlouva o lokálním peeringu smlouva o lokálním peeringu 0000015/2006-smin

GTs Novera a.s. Dodatek smlouvy o poskytování 
telekomunikačních služeb

Dodatek smlouvy o poskytování telekomunikačních 
služeb

0000019/2005-smws

GTs poland sp. z o.o. contract of subdelivery smlouva o subdodávkách 0000018/2008-smcsc

GTs poland sp. z o.o. agreement on the assignment of rights and 
obligations

smlouva o postoupení práv a povinností 0000029/2011-smws

GTs poland sp. z o.o. agreement on the assignment of rights and 
obligations

smlouva o postoupení práv a povinností 0000030/2011-smws

GTs poland sp. z o.o. shared cost and Free phone pricelist ceník sdílených nákladů a bezplatných telefonních služeb 0000036/2011-smws

GTs poland sp. z o.o. service agreement smlouva o poskytování služeb 0000044/2011-smws

GTs poland sp. z o.o. agreement on the assignment of rights and 
obligations

smlouva o postoupení práv a povinností 0000056/2014-smna

GTs poland sp. z o.o. shared cost and Free pricelist ceník sdílených nákladů a bezplatných služeb 0000060/2011-smws

GTs poland sp. z o.o. reciprocal Telecommunications services 
agreement

smlouva o poskytování vzájemných telekomunikačních 
služeb

0000064/2007-smws

GTs poland sp. z o.o. aGreemeNT oN The assiGNmeNT oF 
riGhTs aND obliGaTioNs

smlouva o postoupení práv a povinností 0000098/2012-smna

GTs poland sp. z o.o. agreement on the assignment of rights and 
obligations

smlouva o postoupení práv a povinností 0000207/2011-smna

GTs poland sp. z o.o. agreement on the assignment of rights and 
obligations

smlouva o postoupení práv a povinností 0000208/2011-smna

GTs Telecom s.r.l. rcTio Framework cooperation and service 
agreement

rámcová smlouva o spolupráci a poskytování služeb 
(rcTio)

025471-000-00

GTs Telecom s.r.l. service arrangement – intercompany iT 
services recharging

smlouva o poskytování služeb – přeúčtování iT služeb 
mezi společnostmi ve skupině

025471-201-00

GTs Telecom s.r.l. intercompany master service agreement rámcová smlouva o poskytování služeb mezi 
společnostmi ve skupině

026040-000-00

GTs Telecom s.r.l. addendum No. 1 – anti-DDos protection 
service

Dodatek č. 1 – anti-DDos služba 026040-101-00

GTs Telecom srl aGreemeNT between GTs czech and GTs 
Telecom

smlouva mezi GTs czech a GTs Telecom 0000001/2013-smfd

GTs Telecom srl international Telecommunication service smouva o poskytování mezinárodních 
telekomunikačních služeb

0000008/2010-smws

GTs Telecom srl contract of subdelivery smlouva o subdodávkách 0000020/2008-smcsc

GTs Telecom srl agreement on the assignment of rights and 
obligations

smlouva o postoupení práv a povinnosti 0000032/2011-smws
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GTs Telecom srl agreement on the assignment of rights and 
obligations

smlouva o postoupení práv a povinnosti 0000033/2011-smws

GTs Telecom srl annex 1 to the agreement for the provision and 
operation of international freephone service 
and international shared cost services

příloha č.1  ke smlouvě o poskytování a provozu 
mezinárodních bezplatných telefonních služeb 
a mezinárodních sdílených cenových služeb

0000035/2011-smws

GTs Telecom srl service agreement smlouva o poskytování služeb 0000043/2011-smws

GTs Telecom srl Voice reseller master agreement romania rámcová smlouva o přeprodeji hlasových služeb – 
rumunsko

0000055/2011-smws

GTs Telecom srl agreement on the assignment of rights and 
obligations

smlouva o postoupení práv a povinnosti 0000209/2011-smna

hrvatski Telekom d.d. Non-Disclosure statement smlouva o mlčenlivosti 024770-000-00

hrvatski Telekom d.d. service agreement No. icT-03/2015 smlouva o poskytování služeb č. icT-03/2015 025538-000-00

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

cooperation agreement – exchange of 
information

smlouva o spolupráci v oblasti výměny informací 026289-000-00

hT – hrvatski Telekom d.d. agreement on interconnection of 
telecommunication networks

smlouva o vzájemném propojení telekomunikačních sítí 0000031/2008-smws

hT – hrvatski Telekom d.d. confidentiality agreement smlouva o zachování důvěrnosti informací 0000288/2007-smws

iskon internet d.d. aGreemeNT oN The assiGNmeNT oF 
riGhTs aND obliGaTioNs

smlouva o postoupení práv a povinnosti 0000163/2011-smna

magyar Telekom plc, GTs 
hungary ltd.,.

intercompany master service agreement rámcová smlouva o poskytování služeb mezi 
společnostmi ve skupině

026196-000-00

magyar Telekom 
Telecommunications public 
limited company

Telecommunications services agreement – 
matáv hungarian Telecommunications 
company ltd.

smlouva o poskytování telekomunikačních služeb 0000146/2007-smws

magyar Telekom 
Telecommunications public 
limited company

international Gsm roaming agreement – 
hungary

smlouva o mezinárodním Gsm roamingu 011437-000-00

magyar Telekom 
Telecommunications public 
limited company

addendum 2 to the international Gsm 
roaming agreement inter operator Discounts

Dodatek č. 2 ke smlouvě o oboustranné slevě k tarifům 
mezi operátory (ioT) pro Gsm služby v mezinárodním 
roamingu

011437-102-00

magyar Telekom 
Telecommunications public 
limited company

supplementary Discount agreement for 
bilateral discount on the inter operator Tariff 
(ioT)

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

011437-201-00

magyar Telekom 
Telecommunications public 
limited company

supplementary ioT ag. for bilateral ag. on the 
inter operator Tariff

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

011437-202-00

magyar Telekom 
Telecommunications public 
limited company

roaming agreement for public Wireless lan 
services (hungary)

smlouva o roamingu pro veřejné bezdrátové laN služby 
(maďarsko)

018026-000-00

magyar Telekom 
Telecommunications public 
limited company

amendment No.1 to the roaming agreement 
fot public Wireless lan services

Dodatek č. 1 ke smlouvě o roamingu pro veřejné 
bezdrátové laN služby

018026-101-00

magyar Telekom 
Telecommunications public 
limited company 

order to international Telecommunication 
service master agreement (scania)

objednávka k rámcové smlouvě o mezinárodních 
telekomunikačních službách (zákazník scania)

660077-201-00

magyar Telekom 
Telecommunications public 
limited company 

order (hopi hungária, Direct parcel, 
ceTelem, accenture)

objednávka hopi hungária, Direct parcel, ceTelem, 
accenture

660077-202-00
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magyar Telekom 
Telecommunications public 
limited company 

order (Dhl) to international 
Telecommunication service master agreement

objednávka (Dhl) k rámcové smlouvě na mezinárodní 
služby elektronických komunikací

660077-203-00

magyar Telekom 
Telecommunications public 
limited company 

order – transfer of circuits from GTs hu to 
magyar Telecom – samsuNG

objednávka- převod okruhů z GTs hu na magyar 
Telecom – samsuNG

660077-204-00

maGYarcom szolGÁlTaTÓ 
KommuNiKÁciÓs

service agreement – purchase support 
services for icss customers

smlouva o poskytování služeb – nákup služeb podpory 
pro zákazníky icss

026177-000-00

makedonski Telekom aD – 
skopje

project service agreement – ssl certificate 
service

smlouva o poskytování služeb k projektu certifikace ssl 024384-000-00

makedonski Telekom aD – 
skopje

international roaming agreement smlouva o mezinárodním roamingu 000362-000-00

makedonski Telekom aD skopje project service agreement – Drssc ssl 
certification service

smlouva o poskytování služeb k projektu certifikace 
Drssc ssl

024383-000-00

motionlogic Gmbh cooperation agreement smlouva o spolupráci 025515-000-00

Nexmo, inc. interconnect agreement – Nexmo, inc. smlouva o poskytování propojovacích služeb 0000001/2014-smws

Nexmo, inc. agreement on the provison of Wholesale sms 
tranzit services – Nexmo, inc.

smlouva o poskytování velkoobchodních služeb sms 
transit – Nexmo, inc.

0000002/2013-smiWh

Nexmo, inc. interconnect agreement – Nexmo smlouva o poskytování propojovacích služeb – Nexmo 0000062/2013-smws

orange personal 
communication..ltd.

international Gsm roaming agreement smlouva o mezinárodním Gsm roamingu 000335-000-00

oTe iNTerNaTioNal 
soluTioNs s.a.

mutual Non-Disclosure agreemnet – oTe Vzájemná dohoda o mlčenlivosti – oTe 0000129/2007-smws

posam, spol. s r.o. smlouva o zachování důvěrnosti informací 
(NDa)

smlouva o zachování důvěrnosti informací (NDa) 026689-000-00

posam, spol. s r.o. rámcová smlouva b2b icT rámcová smlouva b2b icT 027500-000-00

slovak Telekom, a. s. agreement on Termination – slovak Telekom Dohoda o ukončení – slovak Telekom 0000031/2010-smws

slovak Telekom, a. s. addendum no 1 _ip addresses – agreement 
on Termination – slovak Telekom

Dodatek č. 1 k Dohodě o ukončení týkající se ip adres – 
slovak Telekom

0000031/2010-smws

slovak Telekom, a. s. smlouva o spolupraci při poskytování 
telekomunikačních služeb

smlouva o spolupraci při poskytování telekomunikačních 
služeb

0000035/2007-smws

slovak Telekom, a. s. interconnection agreement  between T-mobile 
slovakia and GTs NoVera a.s.

smlouva o poskytování propojovacích služeb mezi 
T-mobile slovakia a GTs NoVera a.s.

0000046/2007-smws

slovak Telekom, a. s. smlouva o lokálním peeringu smlouva o lokálním peeringu 0000049/2006-smin

slovak Telekom, a. s. smlouva o peeringu smlouva o peeringu 0000079/2006-smin

slovak Telekom, a. s. international Telecommunication services 
agreement

smlouva o poskytování mezinárodních komunikačních 
služeb

0000170/2006-smnp

slovak Telekom, a.s. international Gsm roaming agreement – 
slovensko

smlouva o mezinárodním Gsm roamingu pro slovensko 000178-000-00

slovak Telekom, a.s. supplementary ioT agreement Doplňková ioT smlouva 000178-201-00

slovak Telekom, a.s. licenční smlouva licenční smlouva 010428-000-00

slovak Telekom, a.s. interconnection agreement smlouva o poskytování propojovacích služeb 016452-000-00

slovak Telekom, a.s. roaming agreement for public Wireless lan 
services

smlouva o roamingu pro veřejné bezdrátové laN služby 017447-000-00

slovak Telekom, a.s. addendum letter to acquistion Due Diligence 
contract  – project poletucha

Dodatek k předběžné smlouvě pro provedení due 
diligence na projekt poletucha

022795-101-00

slovak Telekom, a.s. NDa – project Vltava – potential outsourcing of 
planning, built and maintenance

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

023268-000-00

slovak Telekom, a.s. Kupní smlouva – nábytek pro vybavení 
prodejen

Kupní smlouva – nábytek pro vybavení prodejen 023489-000-00

slovak Telekom, a.s. Kupní smlouva – nákup nábytku pro refreshe 
partnerských prodejen T-mobile

Kupní smlouva – nákup nábytku pro refreshe 
partnerských prodejen T-mobile

023718-000-00

slovak Telekom, a.s. Kupní smlouva – nákup nábytku pro 
partnerské prodejny Tmcz

Kupní smlouva – nákup nábytku pro partnerské prodejny 
Tmcz

023814-000-00

slovak Telekom, a.s. Kupní smlouva na použitý nábytek z sK pro pp Kupní smlouva na použitý nábytek z sK pro pp 024574-000-00

slovak Telekom, a.s. memorandum of understanding memorandum o porozumění 024591-000-00

slovak Telekom, a.s. international roaming agreement smlouva o mezinárodním roamingu 026001-000-00

slovak Telekom, a.s. Framework hiring out of labour agreement rámcová smlouva o najímání pracovníků 026183-000-00

slovak Telekom, a.s. Dohoda o ochraně důvěrných informací – NDa Dohoda o ochraně důvěrných informací – NDa 026197-000-00
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slovak Telekom, a.s. smlouva o zpracování osobních údajů smlouva o zpracování osobních údajů 026198-000-00

slovak Telekom, a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování 
osobních údajů

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování osobních údajů 026198-101-00

slovak Telekom, a.s. Framework hiring out of labour agreement rámcová smlouva o najímání pracovníků 026475-000-00

slovak Telekom, a.s. Kupní smlouva – prodej vozidla do sT 2ar 
8700

Kupní smlouva – prodej vozidla do sT 2ar 8700 026494-000-00

slovak Telekom, a.s. Kupní smlouva – odprodej vozidla do sT 3am 
0522

Kupní smlouva – odprodej vozidla do sT 3am 0522 026495-000-00

slovak Telekom, a.s. Framework cooperation and service 
agreement

 rámcová služba o poskytování služeb 027009-000-00

slovak Telekom, a.s. service arrangement – service monitoring 
center (smc) services

Dílčí smlouva o poskytování služeb – centrum služeb 
monitoringu (smc)

027009-201-00

slovak Telekom, a.s. service arrangement – service monitoring 
center (smc) services – Tmcz reciever

Dílčí smlouva o poskytování služeb – centrum služeb 
monitoringu (smc) –Tmcz odběratel

027009-202-00

slovak Telekom, a.s. smlouva o zachování důvěrnosti informací 
(NDa)

smlouva o zachování důvěrnosti informací (NDa) 027014-000-00

slovak Telekom, a.s. Dohoda o zachování důvěrnosti informací 
– NDa

Dohoda o zachování důvěrnosti informací – NDa 027068-000-00

slovak Telekom, a.s. Nájemní smlouva – zmluva o nájme/podnájme 
motorových vozidiel

Nájemní smlouva – smlouva o nájmu/podnájmu 
motorových vozidel

027204-000-00

slovak Telekom, a.s. Nájemní smlouva – zmluva o prenájme 
technického vybavenia a príslušenstva

Nájemní smlouva – smlouva o pronájmu technického 
vybavení a príslušenství

027210-000-00

slovak Telekom, a.s., uNiQa 
pojišťovna, a.s.

smlouva o zpracování dat smlouva o zpracování dat 027506-000-00

suncom Wireless operating international roaming agreement (usa) smlouva o mezinárodním roaming (usa) 019734-000-00

Telekom albania sh.a international roaming agreement – albania smlouva o mezinárodním roaming – albánie 021365-000-00

Telekom Deutschland (DT 
Technik)

planning arrangement for coordination of lTe 
cells in the border area of czech republic

smlouva o plánování a koordinaci lTe buněk 
v pohraniční zóně České republiky

025533-000-00

Telekom Deutschland Gmbh interconnection agreement smlouva o poskytování propojovacích služeb 001776-000-00

Telekom Deutschland Gmbh modification No. 1 – adding attachments Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování propojovacích 
služeb

001776-101-00

Telekom Deutschland Gmbh modification No. 2 of the interconnection 
agreement

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování propojovacích 
služeb

001776-102-00

Telekom Deutschland Gmbh modification No. 3 of the interconnection 
agreement

Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování propojovacích 
služeb

001776-103-00

Telekom Deutschland Gmbh modification No. 4 – modification of the 
interconnection agreement

Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování propojovacích 
služeb

001776-104-00

Telekom Deutschland Gmbh modification No. 5 – Termination in czech 
republic

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

001776-105-00

Telekom Deutschland Gmbh modification No. 6 of the interconnection 
agreement

Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytování propojovacích 
služeb

001776-106-00

Telekom Deutschland Gmbh modification No. 7 of the interconnection 
agreement

Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytování propojovacích 
služeb

001776-107-00

Telekom Deutschland Gmbh modification No. 8 of the interconnection 
agreement

Dodatek č. 8 ke smlouvě o poskytování propojovacích 
služeb

001776-108-00

Telekom Deutschland Gmbh modification No. 9 – modification of the 
interconnection agreement – new annex 8

Dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytování propojovacích 
služeb – nový annex 8

001776-109-00

Telekom Deutschland Gmbh modification No. 10 – modification of the 
interconnection agreement – new annex 8

Dodatek č. 10 ke smlouvě o poskytování propojovacích 
služeb – nový annex 8

001776-110-00

Telekom Deutschland Gmbh Transfer agreement smlouva o převodu 010474-000-00

Telekom Deutschland Gmbh international Gsm roaming agreement – 
Germany

smlouva o mezinárodním Gsm roamingu – Německo 011435-000-00

Telekom Deutschland Gmbh addendum to the international Gsm roaming 
agreement (multimedia messaging)

Dodatek ke smlouvě o mezinárodním Gsm roamingu 
(multimediální zprávy)

011435-102-00

Telekom Deutschland Gmbh supplementary Discount ag. for bilateral disc. 
on the inter operator Tariff (ioT)

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

011435-201-00

Telekom Deutschland Gmbh supplementary ioT ag. for bilateral ag. on the 
inter operator Tariff

Doplňková ioT smlouva k oboustranné smlouvě 
o tarifech mezi operátory

011435-202-00

Telekom Deutschland Gmbh agreement of delivery of authentication Dohoda o doručení autentifikace 012384-000-00
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Telekom Deutschland Gmbh agreement on the provision of licences 
(transfer hlr licences)

smlouva o poskytování licencí (převod hlr licencí) 012630-000-00

Telekom Deutschland Gmbh sublicence agreement of cashback software podlicenční smlouva na cashback software 012763-000-00

Telekom Deutschland Gmbh agreement on the provision of licences 
(transfer Vlr licences)

smlouva o poskytování licencí (převod Vlr licencí) 012805-000-00

Telekom Deutschland Gmbh agreement on the use of common 900 
Frequencies in border regions

smlouva o použití jednotných 900 kmitočtů 
v příhraničních regionech

013146-000-00

Telekom Deutschland Gmbh Domicile agreement smlouva o umístění sídla 013165-000-00

Telekom Deutschland Gmbh interconnect software license agreement licenční smlouva na interconnect software 013166-000-00

Telekom Deutschland Gmbh agency contract on Distribution of services agenturní smlouva na distribuční služby 013479-000-00

Telekom Deutschland Gmbh agreement on the provision of licences – 
transfer of hlr license from TmD

smlouva o poskytování licencí – převod hlr licencí 
z TmD

013664-000-00

Telekom Deutschland Gmbh Transfer agreement – Tmo Welcome sms 
server (purchase)

smlouva o převodu – Tmo Welcome sms server (nákup) 013959-000-00

Telekom Deutschland Gmbh agreement on the provision of software 
licenses for operating an hlr

smlouva o poskytování softwarových licencí pro  
provoz a hlr

014327-000-00

Telekom Deutschland Gmbh service agreement – Tcs hosting & ola smlouva o poskytování služeb – Tcs hosting & ola 014468-000-00

Telekom Deutschland Gmbh service agreement concern. the performance 
of melody services

smlouva o poskytování služeb týkající se služby melody 014973-000-00

Telekom Deutschland Gmbh amendment No. 1 to service agreement 
(performance of melody services)

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

014973-101-00

Telekom Deutschland Gmbh amendment 2 to service agreement – transfer 
pricing 2008

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

014973-102-00

Telekom Deutschland Gmbh service agreement – sWs maitenance smlouva o poskytování služeb – sWs údržba 015684-000-00

Telekom Deutschland Gmbh project service agreement for subscription 
server

smlouva o poskytování  služeb k projektu předplatné 
serveru

016046-000-00

Telekom Deutschland Gmbh project service agreement – for mms e-mail 
reply

smlouva o poskytování  služeb k projektu odpověď 
na mms e-mail

016132-000-00

Telekom Deutschland Gmbh agreement for the processing of data (Federal 
Data protection acT (bDsG))

smlouva o zpracování údajů (spolkový zákon o ochraně 
údajů (bDsG))

016138-000-00

Telekom Deutschland Gmbh sublicense agreement for micro payment 
platform XTc

podlicenční smlouva na mikroplatební systém XTc 016434-000-00

Telekom Deutschland Gmbh international roaming agreement – Germany smlouva o mezinárodním roamingu – Německo 016485-000-00

Telekom Deutschland Gmbh purchase agreement – Gsm parts sale Kupní smlouva – prodej Gsm dílů 016586-000-00

Telekom Deutschland Gmbh roaming agreement for public Wireless laN 
services (WlaN -Germany)

smlouva o poskytování roamingových služeb pro 
veřejnou bezdrátovou laN síť (WlaN-Německo)

016882-000-00

Telekom Deutschland Gmbh project service agreement (remote Device 
management) release 1a

smlouva o poskytování služeb k projektu (správa 
vzdálených zařízení) release 1a

016886-000-00

Telekom Deutschland Gmbh addendum No. 1 – remote Device 
management release 1 a

Dodatek č.1 – správa vzdálených zařízení – release 1a 016886-101-00

Telekom Deutschland Gmbh purchase agreement (sales msc hW – ccNc 
parts to TmD)

Kupní smlouva (prodej msc hW – ccNc dílů do TmD) 017455-000-00

Telekom Deutschland Gmbh sublicence agreement for cryptotickets-software podlicenční smlouva na cryptotickets-software 017483-000-00

Telekom Deutschland Gmbh project service agreement for the provision of 
mmsc – services

smlouva o poskytování služeb k projektu mmsc služby 020176-000-00

Telekom Deutschland Gmbh supplementary agreement No. 1 to the psa for 
the provision of mmsc services

Doplňková smlouva č.1 ke smlouvě o poskytování  
mmsc služeb

020176-101-00

Telekom Deutschland Gmbh agreement on the processing of personal data 
on behalf of the customer

smlouva o zpracování osobních údajů jménem zákazníka 020414-000-00

Telekom Deutschland Gmbh project service agreement For the provision of 
iN systems

smlouva o poskytování služeb k projektu iN systémy 021153-000-00

Telekom Deutschland Gmbh project service agreement For the provision of 
FTe based services

smlouva na poskytování služeb k projektu služby 
založené na FTe

021155-000-00

Telekom Deutschland Gmbh project service agreement (operation of 
international Transmission Network)

smlouva o poskytování služeb k projektu provoz 
mezinárodní přenosové soustavy

021192-000-00

Telekom Deutschland Gmbh project service agreement – For the provision 
of oTa services 

smlouva o poskytování služeb k projektu oTa služby 021318-000-00

Telekom Deutschland Gmbh project service agreement for Voms – Voucher 
management system

smlouva o poskytování služeb k projektu Voms – řízení 
poukázkového systému

021497-000-00
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Telekom Deutschland Gmbh service arrangement – Telekom Deutschland 
product Development

ujednání o poskytování služeb – vývoj produktů 
společnosti Telekom Deutschland 

022888-113-00

Telekom Deutschland Gmbh service level agreement (sla) for pKi services 
sharing

Dohoda o úrovni poskytovaných služeb na sdílení 
infrastruktury veřejných klíčů

023939-000-00

Telekom Deutschland Gmbh Framework agreement for providing of services 
with transfer pricing

rámcová smlouvy o poskytování služeb s převodními 
cenami

024410-000-00

Telekom Deutschland Gmbh service arrangement – sla outbound 2014 to 
Framework agreement outbound

Dohoda o poskytování služeb – sla outbound 2014 
k rámcové dohodě

024410-101-00

Telekom Deutschland Gmbh service level agreement (sla) for sms Welcome Dohoda o úrovni poskytovaných služeb pro sms Welcome 024576-000-00

Telekom Deutschland Gmbh international roaming agreement – 
Deutschland (DeuD1)

smlouva o mezinárodním roamingu – Německo (DeuD1) 025033-000-00

Telekom Deutschland Gmbh. project service agreement – provisioning and 
operation of the short message application 
router (smar)

smlouva o poskytování služeb k projektu dotování 
a provozování služby short message application router 
(smar)

022597-000-00

Telekom Deutschland Gmbh. project service agreement (psa)- projekt 
eNDuro

smlouva o poskytování služeb k projektu eNDuro 023233-000-00

Telekom Deutschland Gmbh. project service agreement – operation and 
maintenance of blackberry Download server

smlouva o poskytování služeb k projektu provoz a údržba 
serveru blackberry Download

023438-000-00

Telekom Deutschland Gmbh. project service agreement (psa) – blackberry 
services

smlouva o poskytování služeb k projektu blackberry 
služby

023676-000-00

Telekom Deutschland, 11th Variation agreement on Discounts for 
inter-operator Tariffs + Termination of the 
agreement

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

015878-111-00, 
015878-401-00

TeleKom romaNia 
(romTelecom sa)

international Telecommunication services 
agreement – romTelecom s.a.

smlouva o mezinárodních telekomunikačních službách 
– romTelecom s.a.

0000254/2007-smws

TeleKom romaNia mobile 
commuNicaTioNs s.a. 

addendum to international roaming 
agreement (romania)

Dodatek ke smlouvě o mezinárodním roamingu 
(rumunsko)

014876-101-00

T-mobile (uK) limited project Term sheet Dílčí smlouva o poskytování služeb 019833-000-00

T-mobile austria Gmbh international Gsm roaming agreement – 
austria

smlouva o mezinárodním Gsm roamingu – rakousko 011417-000-00

T-mobile austria Gmbh supplementary Discount agreement for 
bilateral disc. on the inter operator Tariff(ioT)

Doplňková smlouva o slevě za tarify mezi operátory (ioT) 011417-201-00

T-mobile austria Gmbh supplementary ioT ag. for bilateral ag. on the 
inter operator Tariff

Doplňková ioT smlouva k oboustranné smlouvě 
o tarifech mezi operátory

011417-202-00

T-mobile austria Gmbh interconnection agreement smlouva o propojení 013609-000-00

T-mobile austria Gmbh announcement of price decrease for 
termination into the network of tele.ring

oznámení o snížení ceny za ukončení 013609-501-00

T-mobile austria Gmbh roaming agreement for public Wireless lan 
services (WlaN)

smlouva o roamingu pro veřejné bezdrátové laN služby 016604-000-00

T-mobile austria Gmbh service level agreement (sla) – alcatel sDh 
equipment (iTN))

Dohoda o úrovni poskytovaných služeb alcatel sDh 
zařízení (iTN)

017111-000-00

T-mobile austria Gmbh project service agreement (for operation of 
international Transmission Network)

smlouva o poskytování služeb k projektu provoz 
mezinárodní přenosové sítě

021148-000-00

T-mobile austria Gmbh service provider agreement – m2m platform smlouva o poskytovateli služby – m2m platforma 025577-000-00

T-mobile austria Gmbh project specific offer – bellpro – m2m service 
platform

projektová nabídka – bellpro – m2m servisní platforma 025577-201-00

T-mobile austria Gmbh service level agreement (sla) – m2m cross 
border

Dohoda o kvalitě služeb – m2m cross border 026948-000-00

T-mobile austria Gmbh, o2 
czech republic a.s., Vodafone 
czech republic a.s., a1Telekom 
austria aG

planning arrangement for coordination of lTe 
cells in the border area of cr – cross-border

smlouva o plánování a koordinaci lTe buněk 
v pohraniční zóně České republiky

025612-000-00

T-mobile hotspot Gmbh amendment No. 1 „lh iNFliGhT“ „roamiNG 
aGreemeNT For public Wireless laN 
serVices“

Dodatek č. 1 k roamingové smlouvě pro WiFi pokrytí  
pro lufthansu.

022303-101-00

T-mobile hotspot Gmbh amendment No. 2 – extension of inflight WiFi 
coverage for other airlines

Dodatek č. 2 – rozšíření inflight WiFi pokrytí o další 
aerolinky

022303-102-00

T-mobile Netherlands b.V. international Gsm roaming agreement smlouva o mezinárodním Gsm roamingu 000537-000-00
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T-mobile Netherlands b.V. supplementary discount agreement on bilateral 
discounts on the inter operator tariff (ioT) for 
Gprs-services in international roaming

Doplňková smlouva pro oboustranné slevy k tarifům mezi 
operátory (ioT) pro Gprs služby v mezinárodním 
roamingu

000537-201-00

T-mobile Netherlands b.V. supplementary ioT agreement for bilateral 
agreement on the inter operator Tariff (ioT) for 
Gprs always on services (here blackberry) in 
international roaming

Doplňková smlouva k oboustranné smlouvě o tarifech 
mezi operátory (ioT) pro Gprs blackberry služby 
v mezinárodním roamingu

000537-202-00

T-mobile Netherlands b.V. Variation agreement of Gprs initial Frame 
indents

Dohoda o změně smlouvy k Gprs initial Frame indents 011292-201-00

T-mobile Netherlands b.V. roaming agreement for public Wireless laN 
services

smlouva o roamingu pro veřejné bezdrátové laN služby 016486-000-00

T-mobile Netherlands b.V. project service agreement for operation of 
international Transmission Network

smlouva o poskytování služeb k projektu řízení 
mezinárodní přenosové sítě

021146-000-00

T-mobile Netherlands b.V. international roaming agreement smlouva o mezinárodním roamingu 025209-000-00

T-mobile polska s.a. Framework service and consultancy agreement rámcová smlouva o službách a poradenství 000909-000-00

T-mobile polska s.a. international Gsm roaming agreement smlouva o mezinárodním Gsm roamingu 011455-000-00

T-mobile polska s.a. addendum No. 1 to international Gsm 
roaming agreement

Dodatek č. 1 ke smlouvě o mezinárodním Gsm roamingu 011455-101-00

T-mobile polska s.a. supplementary ioT Discount agreement for 
bilateral agreement on the inter operator Tariff 
(ioT) for Gprs always on services (here 
blackberry) in international roaming

Doplňková smlouva o ioT slevě k oboustranné smlouvě 
o tarifech mezi operátory (ioT) pro Gprs blackberry 
služby v mezinárodním roamingu

011455-201-00

T-mobile polska s.a. roaming agreement for public Wireless lan 
services

smlouva o roamingu pro veřejné bezdrátové laN služby 017796-000-00

T-mobile polska s.a. oNe ims mavenir centralized Testbed and 
services – supply loi

předběžná smlouva o dodání (supply letter of intent) 
oNr ims mavenir centralized Testbed a služeb

024188-000-00

T-mobile polska s.a. Framework cooperation and service agreement 
concerning the provision of ims ssc

rámcová smlouva o spolupráci a poskytování služeb  
ims ssc

025011-000-00

T-mobile polska s.a. service arrangement -in connection with an 
international ims service centre-Voic

smlouva o poskytování služeb v souvislosti 
s mezinárodním centrem ims service centre-Voic

025011-201-00

T-mobile polska s.a. service arrangement – professional services 
for integration of sbc huawei

Dílčí smlouva o poskytování služeb –odborné služby pro 
intergraci sbc huawei

025011-202-00

T-mobile polska s.a. rcTio Framework cooperation and service 
agreement

rámcová smlouva o spolupráci a poskytování služeb 
(rcTio)

025182-000-00

T-mobile polska s.a. appendix No. 1 – service arrangement 
– Tmcz provider – iT services recharging

příloha č. 1 – smlouva o poskytování služeb – Tmcz 
poskytovatel – přeúčtování iT služeb

025182-201-00

T-mobile polska s.a. service agreement -Tmpl provider-
intercompany iT services recharging

smlouva o poskytování služeb -Tmpl poskytovatel 
-přeúčtování iT služeb v rámci skupiny 

025182-202-00

T-mobile polska s.a. Framework purchase contract – regional 
agreement on resale of hW between contries 
in the region

rámcová kupní smlouva –  regionální smlouva 
o přeprodeji hW mezi zeměmi regionu

025678-000-00

T-mobile polska s.a. accession Deed to the international 
Telecommunication services master 
agreement (No. exGTs 0000016/2)

smlouva o přistoupení k rámcové smlouvě 
o mezinárodních telekomunikačních službách (č. exGTs 
0000016/2)

025716-000-00

T-mobile polska s.a. intercompany master service agreement rámcová servisní smlouva o poskytování služeb v rámci 
skupiny

025785-000-00

T-mobile polska s.a. agreement on the provision of rental vehicles 
– rent of vehicle

smlouva o poskytování pronájmu vozidel – pronájem 
vozidla

025880-000-00

T-mobile polska s.a. Telecommunications services agreement  
No. Ta18119

smlouva o poskytování telekomunikačních služeb č. 
Ta18119

026242-000-00

T-mobile polska s.a. Frame contract for security services delivery 
from Drssc to Tmpl

rámcová smlouva o poskytování služeb zabezpečení ze 
strany Drssc pro Tmpl

026487-000-00

T-mobile polska s.a. Frame contract for security services delivery 
from Tmpl to Drssc

rámcová smlouva o poskytování služeb zabezpečení ze 
strany Tmpl pro Drssc

026488-000-00

T-mobile polska s.a. agreement on commissioned Data processing 
– annex to service arrangement Trinity

smlouva o zpracování osobních údajů – příloha Dílčí 
smlouvy o poskytování služeb Trinity

027341-000-00

T-mobile usa, inc. multilateral international Gsm roaming 
agreement

Vícestranná smlouva o mezinárodním Gsm roamingu 000323-000-00

T-mobile usa, inc. addendum to multilateral international Gsm/
pcs roaming agreement

Dodatek k vícestranné smlouvě o mezinárodním Gsm/
pcs roamingu

000323-101-00
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T-mobile usa, inc. international roaming agreement smlouva o mezinárodním roamingu 016180-000-00

T-mobile usa, inc. roaming agreement for public Wirelless laN 
services

smlouva o roamingu pro veřejné bezdrátové laN služby 017191-000-00

T-systems belgium NV reciprocal confidentiality agreement – NDa smlouva o vzájemném zachovávání mlčenlivosti – NDa 026688-000-00

T-systems France s.a.s Framework agreement – monet security 
services

rámcová smlouva – bezpečnostní služby monet 2013/0011

T-systems France s.a.s Transfer of assets agreement smlouva o převodu aktiv 2013/0084

T-systems France sas agreement concerning the Transfer of assets smlouva o převodu majetku 026303-000-00

T-systems France sas internal service agreement – managed 
connectivity (mc) services for société Géné

interní smlouva o poskytování služeb – služby managed 
connectivity (mc) pro société Géné

026332-000-00

T-systems Gei Gmbh software maintenance agreeement smlouva o údržbě softwaru 017408-000-00

T-systems hungary project service agreement – provision of 
services in connection with communicati

smlouva o poskytování služeb – v souvislosti 
s komunikací

025780-000-00

T-systems international Gmbh one stop shopping agreement smlouva one stop shopping 0000039/2007-smws

T-systems international Gmbh poskytnutí licencí produktů microsoft smlouva o použití licence podle smlouvy (ms ea) mezi 
microsoft a Deutsche Telekom aG

010423-000-00

T-systems international Gmbh Non-Disclosure agreement on the project „Due 
diligence for outsourcing Tmcz iT operations“

smlouva o zachování důvěrnosti informací 012307-000-00

T-systems international Gmbh supplement No. 3 to the project service 
agreement No. 022281-000-00 NG crm

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

022281-103-00

T-systems international Gmbh supplement No. 4 to the project service 
agreement No. 022281-000-00 NG crm

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

022281-104-00

T-systems international Gmbh personal Data processing contract smlouva o zpracování osobních údajů 022692-000-00

T-systems international Gmbh confidentiality agreement Dohoda o mlčenlivosti 023158-000-00

T-systems international Gmbh enrolment to the Frame agreement for the 
supply of ccc sap services including sap 
licence management services

zápis k rámcové smlouvě o dodání ccc sap služeb 
včetně služeb sap licenčního managementu

023213-000-00

T-systems international Gmbh Declaration of user accession to the 
agreement on Telepresence@DTaG/see 
services

prohlášení o přístupu uživatele ke smlouvě 
na Telepresence@DTaG/see služby

023403-000-00

T-systems international Gmbh agreement for commissioned Data processing 
– Telekom social Network Data process

smlouva o zpracování údajů – Telekom social Network 
Data process

023492-000-00

T-systems international Gmbh amendment No. 1 to agreement For 
commissioned Data processing in Telekom 
social Network

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování údajů – Telekom 
social Network

023492-101-00

T-systems international Gmbh letter of intent 2013 – eu prio products 
implementation

předsmluvní ujednání (letter of intent) 2013 – eu prio 
products implementace

023803-000-00

T-systems international Gmbh letter of intent for Tibco enterprise licence 
agreement 2012 – 2015

předsmluvní ujednání (letter of intent) pro smlouvu 
o poskytnutí software licence Tibco 2012-2015

023824-000-00

T-systems international Gmbh software Delivery agreement – subcontract for 
finalisation of NG crm r1 siebel 

smlouva o dodání softwaru – dílčí smlouva pro 
dokončení NG crm r1 siebel

023954-000-00

T-systems international Gmbh supplement No. 1 to the software Delivery 
agreement

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dodání softwaru 023954-101-00

T-systems international Gmbh project service agreement (psa) – provision of 
services in connection with shared platforms 
and services

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

024100-000-00

T-systems international Gmbh Term sheet 2014 – international billing & 
mediation Device (ibmD)

harmonogram 2014 – ibmD 024100-201-00

T-systems international Gmbh Term sheet 2014 – risk management center 
(rmc)

harmonogram 2014 – centrum řízení rizik (rmc) 024100-202-00

T-systems international Gmbh Term sheet 2014 – content administration 
portal (cap)

harmonogram 2014 – cap 024100-204-00

T-systems international Gmbh Term sheet 2014 – harmonized payment 
converter (hpc)

harmonogram 2014 – hpc 024100-205-00

T-systems international Gmbh Declaration of compliance for the processing 
of Data in sharepoint for V eT

prohlášení o shodě pro zpracování dat na sdíleném místě 
pro V eT

024361-000-00

T-systems international Gmbh adherence agreement (to the agreement 
990072-000-00)

Dohoda o dodržování smlouvy č. 990072-000-00 024737-000-00

T-systems international Gmbh agreement for commissioned Data processing smlouva o zpracování údajů 024757-000-00
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T-systems international Gmbh sublicensing and crosscharging agreement 
– aspera license

podlicenční smlouva a smlouva o přefakturaci – licence 
aspera

025060-000-00

T-systems international Gmbh adherence agreement to the contract 
71009540 – citrix contract 2015

Dohoda o dodržování smlouvy 71009540 – smlouva 
citrix 2015

025139-000-00

T-systems international Gmbh Frame agreement for commisioned Data 
processing

rámcová smlouva o zpracování údajů 025166-000-00

T-systems international Gmbh amendment No. 1 to Frame agreement for 
commisioned Data processing

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o zpracování údajů 025166-101-00

T-systems international Gmbh agreement about international internal 
services

smlouva o poskytování mezinárodních interních službách 025415-000-00

T-systems international Gmbh service agreement about international internal 
services – service Delivery platform

smlouva o poskytování mezinárodních interních služeb 
– service Delivery platform

025692-000-00

T-systems international Gmbh agreement concerning the Transfer of assets smlouva o převodu majetku 026718-000-00

T-systems international Gmbh agreement about international internal 
services – umbrella

smlouva o mezinárodních interních službách – 
zastřešující

026800-000-00

T-systems international Gmbh agreement about international internal 
services – umbrella – aD/am/ao business i

smlouva o mezinárodních interních službách – 
zastřešující aD/am/ao business i

026801-000-00

T-systems international Gmbh individual agreement on commissioned Data 
processing

Dílčí smlouva o zpracování osobních údajů 026827-000-00

T-systems international Gmbh service agreement smlouva o poskytování služeb 027237-000-00

T-systems international Gmbh service agreement smlouva o poskytování služeb 027469-000-00

T-systems international Gmbh icps individual contract icps individuální smlouva 880024-000-00

T-systems international Gmbh Framework agreement regarding the provision 
of iT services

rámcová smlouva o poskytování iT služeb 880052-000-00

T-systems international Gmbh prolongation agreement infrastructure 
services

smlouva o prodloužení služeb infrastruktury 880052-102-00

T-systems international Gmbh amendment No. 4 – prolongation agreement 
„infrastructure services for T-mobile cz“

Dodatek č. 4 – Dohoda o prolongaci “infrastructure 
services for T-mobile cz”

880052-104-00

T-systems international Gmbh service agreement for program management 
services for program sonar

smlouva o poskytování služeb ohledně řízení programu 
sonar

880052-201-00

T-systems iTc iberia s.a.u. service agreement for support services 
regarding the provision of Tc services to 
Gestamp automocion s.a.

smlouva o poskytování podpory při zajištování 
telekomunikačních služeb

024939-000-00

T-systems iTc iberia s.a.u. service agreement (Gestamp automoción) smlouva o poskytování služeb 2013/0918

T-systems limited agreement concerning The Transfer of assets 
(contract on the transfer of assets)

smlouva o převodu majetku 025388-000-00

T-systems limited service agreement smlouva o poskytování služeb 2013/0314

T-systems limited amendment to service agreement Nr. 
2012/0737

Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb č. 2012/0737 2013/0665

T-systems limited business agreement obchodní smlouva 2013/1190

T-systems magyarország zrt Term sheet – seamless communication 
platform hungary (scph) – scp-Webex

harmonogram – scph – scp-Webex 025801-000-00

T-systems magyarország zrt Non-Disclosure agreement – NDa smlouva o zachování důvěrnosti informací – NDa 025975-000-00

T-systems magyarország zrt personal Data processing contract smlouva o zpracování osobních údajů 026067-000-00

T-systems magyarország zrt. international Telecommunication service smlouva o poskytování mezinárodních služeb 0000007/2010-smws

T-systems magyarország zrt. contract of subdelivery smlouva o subdodávkách 0000019/2008-smcsc

T-systems magyarország zrt. Fourth amendment to the master services 
agreement

Dodatek č. 4 k rámcové smlouvě 0000022/2011-smws

T-systems magyarország zrt. service agreement smlouva o poskytování služeb 0000045/2011-smws

T-systems magyarország zrt. outsourcing service agreement smlouva o outsourcingu 0000051/2011-smws

T-systems magyarország zrt. smlouva iFs iscs 04 2008 smlouva iFs iscs 04 2008 0000059/2011-smws

T-systems magyarország zrt. service agreement for GTs NeT a.s and GTs 
magyarország Távkozlési Kft.

smlouva o poskytování služeb pro GTs NeT a.s a GTs 
magyarország Távkozlési Kft.

0000063/2007-smws

T-systems magyarország zrt. amendment Nr.1 to the service agreement for 
GTs NeT a.s and GTs magyarország 
Távkozlési Kft.

Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování služeb pro GTs 
NeT a.s a GTs magyarország Távkozlési Kft.

0000063/2007-smws

T-systems magyarország zrt. rcTio Framework cooperation and service 
agreement

rámcová smlouva o spoluprácí a dodání služeb rcTio 025427-000-00

T-systems magyarország zrt. service arrangement – rcTio Framework 
cooperation and service agreement

smlouva o poskytování služeb – rámcová smlouva 
o spolupráci a poskytování služeb rcTio

025427-201-00
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T-systems magyarország zrt. agreement – pwc service fee Dohoda – odměna za služby pwc 026656-000-00

T-systems magyarország zrt., 
GTs poland sp. z o.o., GTs 
Telecom s.r.l.

cooperation agreement smlouva o spolupráci 025746-000-00

T-systems polska sp. z o.o. cooperation agreement smlouva o spolupráci 0000243/2011-smna

T-systems slovakia s.r.o. service agreement smlouva o poskytování služeb 027336-000-00

T-sytems international Gmbh share purchase agreement – angel + expert 
opinion

smlouva o koupi podílu ve společnosti T-systems czech 
republic a.s.

024278-000-00

T-sytems international Gmbh cooperation agreement – transaction angel smlouva o spolupráci  v rámci nákupu podílu 
ve společnosti T-systems czech republic a.s.

024279-000-00

T-sytems international Gmbh individual agreement (project Time 
management system)

individuální smlouva (project Time management systém) 2012/1359

T-sytems international Gmbh agreement for commissioned Data processing smlouva o zpracování údajů 2012/1549

T-sytems international Gmbh icps individual contract icps individuální smlouva 2012/1553

T-sytems international Gmbh icps individual contract icps individuální smlouva 2012/1554

T-sytems international Gmbh Delivery agreement – iT services smlouva o dodání iT služeb 2013/0105

T-sytems international Gmbh Delivery agreement – Global business 
continuity manager services

smlouva o dodání služeb – služba Global busines 
continuity manager

2013/0111

T-sytems international Gmbh service schedule (ibl connection iDcc 
(one- Time costs))

servisní řád (ibl connection iDcc (one- Time costs)) 2013/0140

T-sytems international Gmbh operational level agreement to the Frame 
Delivery agreement for Telekom iT 2013 cz 
– ola Telekom iT Fb T-europe 2013 Q1 cz

Dohoda o poskytování služeb k rámcové smlouvě 
o dodání služeb pro Telekom iT 2013 cz – ola Telekom 
iT Fb T-europe 2013 Q1 cz

2013/0225

T-sytems international Gmbh Delivery agreement – iT services smlouva o dodání iT služeb 2013/0234

T-sytems international Gmbh operational level agreement (ola) to the 
Frame Delivery agreement for soc sap Ts 
large accounts

Dohoda o poskytování služeb k rámcové smlouvě 
o dodání služeb pro soc sap Ts large accounts

2013/0238

T-sytems international Gmbh individual agreement individuální smlouva 2013/0262

T-sytems international Gmbh agreement for commissioned Data processing smlouva o zpracování údajů 2013/0263

T-sytems international Gmbh operational level agreement to the Frame 
Delivery agreement for Telekom iT 2013 cz

Dohoda o poskytování služeb k rámcové smlouvě 
o dodání služeb pro Telekom iT 2013 cz

2013/0272

T-sytems international Gmbh operational level agreement to the Frame 
Delivery agreement for GDu sap Ts mphs

Dohoda o poskytování služeb k rámcové smlouvě 
o dodání služeb pro GDu sap Ts mphs

2013/0280

T-sytems international Gmbh Delivery agreement – iT services smlouva o dodání iT služeb 2013/0500

T-sytems international Gmbh service agreement smlouva o poskytování služeb 2013/0517

T-sytems international Gmbh ngcrm infrastructure operation ngcrm provozování infrastruktury 2013/0600

T-sytems international Gmbh business agreement to the Frame Delivery 
agreement for Telekom iT 2013 cz 

obchodní smlouva k rámcové smlouvě o dodání služeb 
pro Telekom iT 2013 cz

2013/0649

T-sytems international Gmbh agreement for commissioned Data processing smlouva o zpracování údajů 2013/0680

T-sytems international Gmbh operational level agreement (ola) to the 
Frame Delivery agreement for GDu sap Ts

Dohoda o poskytování služeb k rámcové smlouvě 
o dodání služeb pro GDu sap Ts

2013/0715

T-sytems international Gmbh operating level agreement (ola) for GDu 
sap Ts

Dohoda o poskytování služeb pro GDu sap Ts 2013/0735

T-sytems international Gmbh operational level agreement (ola) to the Frame 
Delivery agreement for Telekom iT 2013 cz 

Dohoda o poskytování služeb k rámcové smlouvě 
o dodání služeb pro Telekom iT 2013 cz

2013/0741

T-sytems international Gmbh amendment to service schedule Network 
FW-lb Nr. 2010/697

Dodatek k servisnímu řádu síť FW-lb č. 2010/697 2013/0769

T-sytems international Gmbh amendment to service schedule microsoft Nr. 
2010/1522

Dodatek k servisnímu řádu microsoft č. 2010/1522 2013/0770

T-sytems international Gmbh amendment to service schedule Filent Nr. 
2010/1524

Dodatek k servisnímu řádu Filent č. 2010/1524 2013/0771

T-sytems international Gmbh amendment to service schedule sap Nr. 
2010/1270

Dodatek k servisnímu řádu sap č. 2010/1270 2013/0772

T-sytems international Gmbh amendment to service schedule arm Nr. 
2010/1364

Dodatek k servisnímu řádu arm č. 2010/1364 2013/0773

T-sytems international Gmbh amendment to service schedule linux Waikiki 
Nr. 2011/1453

Dodatek k servisnímu řádu linux Waikiki č. 2011/1453 2013/0774

T-sytems international Gmbh amendment to service schedule linux havaii 
Nr. 2010/1523

Dodatek k servisnímu řádu linux havaii č. 2010/1523 2013/0775
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T-sytems international Gmbh amendment to service schedule linux hawaii 
Nr. 2010/1520

Dodatek k servisnímu řádu linux hawaii č. 2010/1520 2013/0776

T-sytems international Gmbh operational level agreement (ola) for iT 
csoao 2013 Q3 cz

Dohoda o úrovni provozu pro iT csoao 2013 Q3 cz 2013/0852

T-sytems international Gmbh operational level agreement (ola) for iT 
csoao 2013 Q4 cz

Dohoda o úrovni provozu pro iT csoao 2013 Q4 cz 2013/0853

T-sytems international Gmbh operational level agreement (ola) to the 
Frame Delivery agreement for Telekom iT 2013 cz

Dohoda o poskytování služeb k rámcové smlouvě 
o dodání služeb pro Telekom iT 2013 cz

2013/0882

T-sytems international Gmbh bietererklaerung prohlášení zájemce 2013/0950

T-sytems international Gmbh operational level agreement (ola) for GDu 
sap Ts

Dohoda o poskytování služeb pro GDu sap Ts 2013/0954

T-sytems international Gmbh operational level agreement to the Frame 
Delivery agreement for Telekom iT 2013

Dohoda o poskytování služeb k rámcové smlouvě 
o dodání služeb pro Telekom iT 2013

2013/1021

T-sytems international Gmbh operational level agreement to the Frame 
Delivery agreement for Telekom iT 2013

Dohoda o poskytování služeb k rámcové smlouvě 
o dodání služeb pro Telekom iT 2013

2013/1070

T-sytems international Gmbh service schedule „Waikikki infrastructure“ servisní řád „Waikikki infrastruktura“ 2013/1153

T-sytems international Gmbh Delivery agreement Telekom iT 2014 cz 
pursuant to the framework agreement 
regarding the provision of iT services

smlouva o dodání iT služeb Telekom iT 2014 cz podle 
rámcové smlouvy o poskytování služeb iT

2013/1219

zoznam mobile, s.r.o. smlouva o zajištění poskytování obsahu smlouva o zajištění poskytování obsahu 021136-000-00

zoznam, s.r.o. smlouva o zachování důvěrnosti informací 
– NDa

smlouva o zachování důvěrnosti informací – NDa 027266-000-00

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 3 143 miliónů Kč, zjištěné podle poslední konsolidované účetní uzávěrky 
sestavené k 31. prosinci 2018:

  společnost vyplatila dividendu ve výši 4 389 mil. Kč;

  během účetního období společnost nakoupila v rámci skupiny DTaG cizí měnu za tržních podmínek v celkové hodnotě 4 490 mil. Kč;

  společnost k 31. prosinci 2018 poskytla půjčku DTaG v částce 3 629 mil. Kč.

K 31. prosinci 2018 společnost koupila 100% podíl ve společnosti lemo internet a.s. a 100% podíl ve společnosti regioNeT morava, a.s. a stala se 
tak jejich mateřskou společností.

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 15. března 2019 V praze dne 15. března 2019

André Nuno Malheiro Dos Santos Almeida Jose Severino Perdomo Lorenzo
předseda představenstva člen představenstva
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zprÁVa o VzTazÍch mezi propoJeNými osobami za roK 2018

1. pŘehleD propoJeNých osob

přehled obsahuje osoby ovládané DTaG, se kterými měla Tmcz v účetním období obchodní vztahy, jakož i některé osoby, které jsou ve struktuře 
koncernových podniků nad či pod těmito osobami.

DTAG             

100% T-Mobile Global Zwischenholding GmbH (Německo)      

 100,00%  T-mobile Global holding Gmbh (Německo)      

  100,00%  Deutsche Telekom holding b.V. (Nizozemí)     

   63,50%  T-mobile us, inc. (usa)      

    100,00%  T-mobile usa, inc. (usa)     

     100,00% T-mobile usa Tower llc (usa)     

     100,00% suncom Wireless holdings inc. (usa)   

     100,00% T-mobile license, llc (usa)    

     100,00% T-mobile south llc (usa)    

     100,00% ibsV llc (usa)      

     100,00% T-mobile subsidiary iV corporation (usa)   

     100,00% Tmus assurance corporation (usa)    

     100,00% T-mobile pcs holdings llc (usa)    

     100,00% T-mobile West llc (usa)     

     100,00% T-mobile Northeast llc (usa)    

     100,00% T-mobile central llc (usa)    

     100,00% powertel / memphis, inc. (usa)    

     100,00% metro pcs california, llc (usa)    

     100,00% T-mobile Financial, llc (usa)    

     100,00% T-mobile leasing, llc (usa)    

     100,00% metro pcs Networks california, llc (usa)   

     100,00% layer 3 TV, inc. (usa)     

     100,00% T-mobile Global care corporation (usa)   

     100,00% slma llc (usa)     

     100,00% magenta Ventures llc (usa)    

    100,00%  huron merger sub llc (usa)     

     100,00% superior merger sub corporation (usa)   

        

100% Deutsche Telekom (UK) Limited (Velká Británie)      

 100,00%  T-mobile international uK pension Trustee limited (Velká británie)    

 100,00%  one 2 one limited (Velká británie)       

 100,00%  T-mobile (uK)  limited (Velká británie)      

 100,00%  T-mobile (uK) retail limited (Velká británie)      

 100,00%  T-mobile ltd. (Velká británie)       

 100,00%  one 2 one personal communications ltd. (Velká británie)    

 100,00%  T-mobile international limited (Velká británie)      

 100,00%  T-mobile No. 1 limited (Velká británie)      

 100,00%  T-mobile No. 5 limited (Velká británie)      

 100,00%  T-mobile uK properties inc. (usa)       
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100% Deutsche Telekom Europe Holding GmbH (Německo)      

 100,00% Deutsche Telekom europe holding b.V. (Nizozemí)     

  100,00%  Deutsche Telekom europe b.V. (Nizozemí)     

   100,00%  T-mobile Netherlands holding b.V.  (Nizozemí)    

    100,00%  T-mobile Netherlands Finance b.V. (Nizozemí)   

    100,00%  T-mobile Netherlands b.V. (Nizozemí)    

     100,00%  T-mobile Netherlands retail b.V. (Nizozemí)   

     100,00%  T-mobile Netherlands Klantenservices b.V. (Nizozemí)  

    100,00%  T-mobile Thuis b.V. (Nizozemí)     

   100,00%  T-mobile austria holding Gmbh (rakousko)    

    100,00%  T-mobile austria Gmbh (rakousko)    

     100,00%  T-mobile international austria Gmbh (rakousko)  

     100,00%  T-infrastruktur holding Gmbh (rakousko)   

       95,00%  upc Telekabel Wien Gmbh (rakousko)   

       95,00%  upc Telekabel-Fernsehenetz region baden betriebsges.m.b.h (rakousko)

   100,00%  hrvatski Telekom d.d. (chorvatsko)     

    100,00%  hT holding d.o.o. (chorvatsko)     

     100,00%  e-Tours d.o.o. (chorvatsko)    

        19,11%  oT-optima Telekom d.d. (chorvatsko)   

      100,00%  oT-optima Telekom d.o.o. (slovinsko)   

      100,00%  optima Telekom za upravljanje nekretninama i savjetovanje d.o.o. (chorvatsko)

      100,00%  optima direct d.o.o. (chorvatsko)   

     100,00%  Kabelsko distributivni sustav d.o.o. (chorvatsko)  

     100,00%  iskon internet d.d. (chorvatsko)    

      100,00 %  ca iNTerNeT d.o.o. (chorvatsko)   

      100,00 %  reGica.NeT d.o.o. (chorvatsko)   

     100,00 %  combis, usluge integracija informatickih tehnologija, d.o.o. (chorvatsko) 

      100,00 %  combis iT usluge d.o.o. (srbsko)   

      100,00 %  combis d.o.o. sarajevo (bosna a hercegovina)  

       76,53%  crnogorski Telekom a.D. podgorica (Černá hora)  

      39,10%  hrvatske telekomunikacije mostar d.d. (bosna a hercegovina)  

      30,29%  hrvatska posta d.o.o. (bosna a hercegovina)   

   100,00%  T-mobile czech republic a.s. (Česká republika)    

    100,00%  ce colo czech s.r.o. (Česká republika)    

    100,00%  lemo internet a.s. (Česká republika)    

    100,00%  regioNeT morava, a.s. (Česká republika)    

   100,00%  slovak Telekom, a.s. (slovensko)     

    100,00%  DiGi sloVaKia s.r.o. (slovensko)    

    100,00%  Telekom sec, s.r.o. (slovensko)     

    100,00%  zoznam mobile, s.r.o. (slovensko)    

    100,00%  zoznam s.r.o. (slovensko)     

       51,00%  posam, s.r.o. (slovensko)     

     100,00%  commander services s.r.o. (slovensko)   
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   59,21% magyar Telekom Nyrt. (maďarsko)     

    100,00%  combridge srl. (rumunsko)     

      50,00%  e2 hungary zrt. (maďarsko)     

    100,00%  stonebridge communications a.D.(makedonie)    

       51,00 %  makedonski Telekom aD skopje (makedonie)   

    100,00%  T-systems magyarország zrt (maďarsko)    

    100,00%  Novatel eooD (bulharsko)     

   100,00% T-mobile polska s.a. (polsko)     

    100,00%  Tele haus polska sp.z.o.o. (polsko)    

      50,00% NetWorks! sp.z.o.o. (polsko)     

    100,00%  Tel-Team inwestycje sp.z.o.o. (polsko)    

    100,00%  T-systems polska sp.z.o.o. (polsko)    

   100,00%  consorcium 1 s.à.r.l. (GTs) (luxemburg)    

    100,00%  consortium 2 S.à r.l. (luxemburg)    

     100,00%  GTs central european holdings limited (Kypr)   

      100,00%  carduelis b.V. (Nizozemí)    

           0,54%  GTs central european holding b.V.    (Nizozemí) 

        99,46%  GTs central european holding b.V. (Nizozemí)  

       100,00%  GTs ukraine l.l.c. (ukrajina)   

       100,00%  antel Germany Gmbh (Německo)  

         47,44%  GTs Telecom s.r.l. (rumunsko)   

       52,56%  GTs Telecom s.r.l. (rumunsko)   

   99,00% Deutsche Telekom pan-Net s.r.o. (slovensko)      

   99,88% Deutsche Telekom pan-Net Greece epe (Řecko)     

 100,00% Deutsche Telekom pan-Net poland sp. z o.o. (polsko)     

 100,00% Deutsche Telekom pan-Net croatia d.o.o. (chorvatsko)     

 100,00% Deutsche Telekom pan-Net hungary Kft. (maďarsko)     

 100,00% Deutsche Telekom pan-Net czech republic s.r.o. (Česká republika)    

 100,00% Deutsche Telekom pan-Net albania sh.p.k. (albanie)     

 100,00% Deutsche Telekom pan-Net Gmbh (rakousko)      

 100,00% Deutsche Telekom pan-Net macedonia Dooel skopje (makedonie)    

 100,00% Deutsche Telekom pan-Net montenegro d.o.o. (Černá hora)    

 100,00% Deutsche Telekom pan-Net romania s.r.l. (rumunsko)     
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100% Deutsche Telekom Asia Pte Ltd (Singapur)      

        

45% +1 Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE) (Řecko)     

 100,00% oTe international investments ltd. (Kypr)      

    54,01% Telekom romania communications s.a. (rumunsko)    

   30,00%  Telekom romania mobile communications s.a. (rumunsko)   

 100,00% cosmote mobile Telecommunications s.a. (Řecko)     

   70,00%  Telekom romania mobile communications s.a. (rumunsko)   

   99,757%  Telekom albania sh.a  (amc) (albánie)     

  100,00%  Germanos s.a. (Řecko)      

   1,00% cosmoholding international b.V. (Nizozemí)    

    99,00%  cosmoholding international b.V. (Nizozemí)     

 100,00% oTe estate s.a. (Řecko)         

 100,00% oTe international solutions s.a. (oTe Globe) (Řecko)      

       

100% Deutsche Telekom Europe Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH (Německo)   

      1,00% Deutsche Telekom pan-Net s.r.o. (slovensko)      

     0,12% Deutsche Telekom pan-Net Greece epe (Řecko)     

       

50% BuyIn S.A. (Belgie)          

 100,00% buyin s.a.s. (Francie)         

 100,00% buyin Gmbh (Německo)        

          

100% T-Systems International GmbH (Německo)      

 100,00%  T-systems beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbh (Německo)    

    0,01% Deutsche Telekom services europe slovakia s.r.o. (slovensko)   

     

100% Deutsche Telekom Services Europe GmbH (Německo)      

   99,99%   Deutsche Telekom services europe slovakia s.r.o. (slovensko)    

 100,00%  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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VýKaz FiNaNČNÍ pozice
roK KoNČÍcÍ 31. prosiNce 2018

mil. Kč Pozn. 31. 12. 2018 31. 12. 2017

AKTIVA

OBĚŽNÁ AKTIVA

peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 4 2 637 5 254

obchodní a jiné pohledávky 5 6 292 5 596

ostatní finanční aktiva 6 3 634 128

zásoby 7 868 731

Náklady příštích období a ostatní oběžná aktiva 489 404

smluvní aktiva 8 606 0

smluvní náklady 8 588 0

zaplacená záloha na daň z příjmů 0 69

Oběžná aktiva celkem 15 114 12 182

DLOUHODOBÁ AKTIVA

Dlouhodobý nehmotný majetek 9 7 936 8 255

Goodwill 10 1 275 1 275

Dlouhodobý hmotný majetek 11 15 778 15 655

investice v dceřiném podniku 12 2 227 2 133

smluvní aktiva 8 22 0

smluvní náklady 8 201 0

Náklady příštích období a ostatní dlouhodobá aktiva 277 224

Dlouhodobá aktiva celkem 27 716 27 542

AKTIVA CELKEM 42 830 39 724

ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

obchodní a jiné závazky 13 5 361 5 625

ostatní finanční závazky 14 234 180

rezervy 15 338 397

smluvní závazky 8 636 0

Výnosy příštích období 16 78 238

Daň z příjmů 291 0

Krátkodobé závazky celkem 6 938 6 440

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

ostatní finanční závazky 14 1 264 1 308

rezervy 15 830 887

smluvní závazky 8 199 0

Výnosy příštích období 16 0 3

odložený daňový závazek 17 888 563

Dlouhodobé závazky celkem 3 181 2 761

ZÁVAZKY CELKEM 10 119 9 201

VLASTNÍ KAPITÁL

základní kapitál 19 520 520

emisní ážio 19 397 397

Kapitálové fondy 19 104 105

Nerozdělený zisk 31 690 29 501

Vlastní kapitál celkem 32 711 30 523

PASIVA CELKEM 42 830 39 724

příloha na stranách 66 až 97 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 
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VýKaz ÚplNÉho VýsleDKu
roK KoNČÍcÍ 31. prosiNce 2018

mil. Kč Poznámka 2018 2017

Výnosy ze smluv se zákazníky 21 26 976 26 799

ostatní provozní výnosy 22 1 384 1 482

Nakoupené zboží, materiál a telekomunikační služby 23 -9 135  -9 171

osobní náklady 24 -3 567  -3 469

odpisy 25 -4 276  -4 611

ostatní provozní náklady 26 -4 432  -5 459

Provozní výsledek 6 950 5 571

Finanční výnosy 27 220 128

Finanční náklady 27 -196 -215

Zisk před zdaněním 6 974 5 484

Daň z příjmů 28 -1 378  -1 095

Čistý zisk běžného období 5 596 4 389

ostatní úplný výsledek 0 0

Úplný výsledek za období 5 596 4 389

příloha na stranách 66 až 97 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 
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VýKaz zmĚN VlasTNÍho KapiTÁlu
roK KoNČÍcÍ 31. prosiNce 2018

mil. Kč Pozn. Základní kapitál Emisní  ážio Kapitálové fondy Nerozdělený zisk Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2017 520 397 106 29 832 30 855

Úplný výsledek 0 0 0 4 389 4 389

Čistý zisk za období 0 0 0 4 389 4 389

Transakce s akcionáři 0 0 0 -4 720   -4 720

Vyplacené dividendy 29 0 0 0   -4 720   -4 720

akciový bonusový plán řídících pracovníků 0 0 -1 0 -1

Zůstatek k 31. 12. 2017 520 397 105 29 501 30 523

Dopad z přijetí IFRS 15 a IFRS 9 k 1. 1. 2018 0 0 0 982 982

Upravený zůstatek k 1. 1. 2018 520 397 105 30 483 31 505

Úplný výsledek 0 0 0 5 596 5 596

Čistý zisk za období 0 0 0 5 596 5 596

Transakce s akcionáři 0 0 0 -4 389 -4 389

Vyplacené dividendy 29 0 0 0 -4 389 -4 389

Akciový bonusový plán řídících pracovníků 0 0 -1 0 -1

Zůstatek k 31. 12. 2018 520 397 104 31 690 32 711

příloha na stranách 66 až 97 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 
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VýKaz peNĚŽNÍch ToKŮ
roK KoNČÍcÍ 31. prosiNce 2018

mil. Kč Pozn. 2018 2017

Peněžní toky z provozní činnosti

zisk před zdaněním 6 974 5 484

Úpravy o nepeněžní operace:

odpisy 25 4 276 4 611

Úrokové náklady netto 27 24 67

zisk z prodeje dlouhodobého majetku -31 -139

změna stavu rezerv 84 344

ostatní nepeněžní výnosy netto -111 -17

peněžní toky z provozní činnosti před změnami pracovního kapitálu 11 216 10 350

změna stavu obchodních a jiných pohledávek -1 313 -555

změna stavu zásob -137 -58

změna stavu obchodních a jiných závazků 629 460

peněžní toky z provozní činnosti 10 395 10 197

zaplacená daň z příjmů -925 -861

Úroky vyplacené -67 -69

Úroky přijaté 40 3

přijaté dividendy 111 250

Čisté peněžní toky z provozní činnosti 9 554 9 520

Peněžní tok z investiční činnosti

pořízení dlouhodobého majetku 9, 11  -3 971  -3 161

investice v dceřiných podnicích 12 -92 0

příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 70 103

ztráty (-)/příjmy (+) z prodeje cenných papírů -49 -44

Vydaná půjčka ve skupině -3 500 -128

Čisté peněžní toky z investiční činnosti  -7 542  -3 230

Peněžní toky z finanční činnosti

příjem půjčky 0 140

příjem kontokorentu 44 19

splacení krátkodobého financování 2 -89 -34

splacení půjčky 0 -140

splacení kontokorentu -44 -19

Vyplacené dividendy 29  -4 389  -4 720

splacení závazků z finančních leasingů 11 - 151 -216

Čisté peněžní toky z finanční činnosti  -4 629  -4 970

Čisté zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů -2 617 1 320

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na začátku roku 4 5 254 3 934

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci roku 4 2 637 5 254

příloha na stranách 66 až 97 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 
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pŘÍloha K ÚČeTNÍ zÁVĚrce
roK KoNČÍcÍ 31. prosiNce 2018

1  VŠeobecNÉ iNFormace

InfOrmace O spOlečnOstI

T-mobile czech republic a.s. (dále jen „společnost”) je česká právnická osoba, akciová společnost se sídlem Tomíčkova 2144/1, praha 4,  
Česká republika, která vznikla dne 15. února 1996, identifikační číslo 64949681. 

hlavním předmětem její činnosti je provoz veřejné mobilní komunikační sítě, veřejné pevné komunikační sítě a poskytování mobilní komunikační 
služby, pevné komunikační služby a šíření televizního signálu v rozsahu a podle podmínek uvedených na základě osvědčení Českého 
telekomunikačního úřadu (dále jen „ČTÚ“) č. 310, 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. 

vlastnIcká struktura spOlečnOstI

Vlastnická struktura společnosti byla k 31. prosinci 2018 a 31. prosinci 2017 následující: 
 

Akcionář Počet akcií Splacený základní kapitál

tis. ks mil. Kč %

Deutsche Telekom europe b.V. 520 520 100

Celkem 520 520 100 

Konečnou mateřskou společností společnosti v průběhu účetních období končících 31. prosince 2018 a 31. prosince 2017 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.

lIcence a Ochranné známky 

společnost má k 31. prosinci 2018 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

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.
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Tato účetní závěrka souvisí s konsolidovanou účetní závěrkou T-mobile czech rebublic a.s. a dceřiných společností ce colo czech s.r.o.,  
lemo internet a.s. a regioNeT morava, a.s. (společně „skupina“) za rok končící 31. prosince 2018. individuální účetní závěrku je za účelem  
celkového pochopení skupinových výsledků a finanční pozice nutné číst v souvislosti s konsolidovanou účetní závěrkou. 

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.

pouŽiTÍ NoVých / reViDoVaNých sTaNDarDŮ a NoVých sTaNDarDŮ (VČeTNĚ NoVel eXisTuJÍcÍch sTaNDarDŮ) DosuD 
NeapliKoVaNých spoleČNosTÍ

V roce 2018 společnost aplikovala následující standardy a novely standardů. 

a) Aplikováno v průběhu roku:

  iFrs 9, Finanční nástroje (novelizovaný v červenci 2014, účinný pro roční období začínající dne 1. ledna 2018 nebo později). standard zahrnuje 
model pro klasifikaci a oceňování, model znehodnocení na základě „očekávané ztráty“a podstatně upravuje přístup k zajišťovacímu účetnictví.

  iFrs 15, Výnosy ze smluv se zákazníky (vydaný v květnu 2014, účinný pro roční období začínající dne 1. ledna 2018 nebo později). standard 
nahrazuje standard ias 18, který pokrýval smlouvy na prodej zboží a služeb a standard ias 11, který pokrýval dlouhodobé smlouvy. standard iFrs 
15 je založen na principu, že výnos je vykázán v okamžiku převodu kontroly nad zbožím nebo službou na zákazníka.

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:

  iFrs 16, leasingy (vydán v lednu 2016, účinný pro roční období začínající dne 1. ledna 2019 nebo později). 

   Výsledkem zavedení nového standardu bude rozeznání téměř všech nájmů do výkazu finanční pozice u nájemce z důvodu odstranění rozdílu 
mezi operativním a finančním leasingem. podle nového standardu je rozeznáno aktivum (právo užívání najatého majetku) a finanční závazek 
splácet splátky. Každá leasingová splátka bude alokována mezi závazkem a finančním nákladem. Finanční náklad bude po dobu trvání 
leasingu účtován do výkazu zisku a ztrát za účelem dosažení konstantní pravidelné úrokové míry na zbývající hodnotu závazku. právo užívání 
najatého majetku bude lineárně odepisováno po dobu kratší z doby životnosti daného aktiva a doby trvání leasingu. 
stejně se bude přistupovat k nájmům do 12 měsíců nebo nájmům s nízkou hodnotou, ačkoliv standard dovoluje výjimky pro tyto nájmy. 
V souladu s politikami skupiny není tato výjimka aplikována a společnost má ke všem nájmům 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 nájemní smlouvy a o všech souvisejících nenájemních komponentách jako o jednotné nájemní komponentě. 
společnost bude aplikovat tato praktická zjednodušení (volba účetní politiky), a proto nenájemní komponenty, které jsou fixní a placeny 
pronajímateli, např. vybavení, náklady na údržbu, pojišťovací služby apod. nebudou odděleny, ale kapitalizovány.

   společnost sestavila projektový tým, který posoudil všechny nájemní smlouvy společnosti v loňském roce podle nových účetních pravidel iFrs 
16. společnost má najatý různý majetek, technickou infrastrukturu, vybavení a automobily. standard bude mít především vliv na účtování 
operativního nájmu společnosti.

   Ke dni účetní závěrky má společnost nevypověditelné závazky z operativního nájmu ve výši 2 508 mil. Kč, viz poznámka 31.

   pro stávající operativní nájemní smlouvy společnost očekává vykázání k 1. lednu 2019 aktivum z práva k užívání přibližně ve výši 6 300 mil. Kč, 
závazek z leasingu přibližně ve výši 6 312 mil. Kč (po úpravách pro předplacené a časově rozlišené leasingové platby k 31. prosinci 2018). 
z důvodu přijetí standardu iFrs 16, bude část původních finančních nájmů dle ias 17 ve výši 503 mil. Kč odúčtována, z čehož 413 mil. Kč bude 
vykázáno na časovém rozlišení, což povede k vykázání odložené daňové pohledávky ve výši 0,5 mil. Kč. společnost neočekává významný 
dopad na celková čistá aktiva a čistá oběžná aktiva. 

    společnost očekává, že se čistý zisk po zdanění v roce 2019 sníží přibližně o 113 mil. Kč v důsledku přijetí nových pravidel a ebiTDa se zvýší  
o 923 mil. Kč v důsledku snížení nájemného za rok 2019.

   V roce 2019 se peněžní toky z provozní činnosti sníží a peněžní toky z finanční činnosti zvýší přibližně o 895 mil. Kč vzhledem k tomu, že 
splácení jistiny závazku z nájmu bude klasifikováno jako peněžní toky z finanční činnosti.

   Činnost společnosti jako pronajímatele je nevýznamná, a proto společnost neočekává žádné významné dopady na účetní závěrku. Nicméně 
od příštího roku budou vyžadovány některé doplňující informace.

   společnost hodlá uplatnit upravený retrospektivní přístup k přechodu a nebude upravovat částky komparativ pro rok předcházející prvnímu 
roku přijetí, kumulovaný efekt prvotního použití iFrs 16 bude vykázán jako úprava počátečního stavu Nerozděleného zisku.

u ostatních novelizovaných standardů a interpretací společnost neočekává významný dopad na účetní závěrku společnosti.
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a) pouŽiTÍ oDhaDŮ

při sestavování účetní závěrky společnost používá odhady a předpoklady o výši účetní hodnoty aktiv a závazků, která není okamžitě zřejmá z jiných 
zdrojů. odhady a příslušné předpoklady se realizují na základě zkušeností z minulých období a jiných faktorů včetně očekávaných budoucích 
událostí, které se v daném případě považují za relevantní. skutečné výsledky se od těchto odhadů mohou lišit.

odhady a předpoklady, u kterých je riziko významné změny zůstatkových hodnot aktiv a závazků v následných účetních obdobích jsou v této účetní 
závěrce popsány. odhady a příslušné předpoklady se pravidelně prověřují. opravy účetních odhadů se vykazují v období, ve kterém byl daný odhad 
opraven (pokud má oprava vliv pouze na příslušné období) a v budoucích obdobích (pokud má oprava vliv na běžné i budoucí období). 

mezi odhady patří zejména:

  odhad zpětně získatelné částky penězotvorné jednotky, ke které je přiřazen goodwill pro účely testování snížení hodnoty (viz poznámka 10),

  opravná položka k pochybným pohledávkám (viz poznámka 5),

  doby životnosti zákaznických bází a ostatního nehmotného majetku (viz poznámka 9),

  reálná hodnota společně držených aktiv v rámci smlouvy o sdílení sítí (viz poznámka 11).

 

b) 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.

c) 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.

D) GooDWill

Goodwill, který vzniká při akvizici podniku, představuje přebytek

  předané protihodnoty;

  hodnoty nekontrolního podílu na koupeném podniku; a

  reálné hodnoty původního podílu na vlastním kapitálu koupeného podniku k datu akvizice nad čistou reálnou hodnotou identifikovatelných aktiv. 

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.
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e) pŘepoČTY cizÍch mĚN

Funkční měna a měna používaná pro vykazování je česká koruna. Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány kurzem  
České národní banky platným v den transakce. zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým 
kursem zveřejněným Českou národní bankou ke konci vykazovaného období. Všechny kurzové zisky nebo ztráty z přepočtu peněžních aktiv, 
pohledávek a závazků jsou účtovány do zisku nebo ztráty. 

F)  spoleČNÁ uJeDNÁNÍ

společná ujednání mohou mít dle iFrs 11 formu společné činnosti nebo společného podniku. Klasifikace vychází z posouzení smluvních práv 
a povinností každého investora spíše něž  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.

G) peNĚŽNÍ prosTŘeDKY a peNĚŽNÍ eKViValeNTY

peněžní prostředky a ekvivalenty peněžních prostředků představují peníze v hotovosti, bankovní depozita a jiné vysoce likvidní finanční nástroje 
směnitelné za známou částku peněžních prostředků a splatností kratší než 3 měsíce od data pořízení (zejména depozitní směnky a termínové vklady). 

h) zÁsobY

Nakoupené zásoby jsou oceněny pořizovací cenou nebo čistou realizovatelnou hodnotou a to nižší z obou hodnot. pořizovací cena nakupovaných 
zásob zahrnuje zejména cenu pořízení a ostatní náklady spojené s dodáním zásob na místo uskladnění. Tyto náklady zahrnují zejména clo, skladovací 
poplatky při dopravě a dopravné za dodání na místo skladování. Čistá realizovatelná hodnota je stanovena na úrovni očekávané prodejní ceny při 
běžném obchodování po odečtení očekávaných nákladů na prodej. V případě mobilních telefonů při posuzování čisté realizovatelné hodnoty je také 
zohledňována současná hodnota očekávaných peněžních toků vázaných na smlouvu uzavřenou s koncovým zákazníkem. 

společnost vytváří opravné položky k zastaralým, pomalu obrátkovým a poškozeným zásobám, o které jsou příslušné zůstatky zásob sníženy.

pro veškeré úbytky nakoupených zásob užívá společnost metodu váženého průměru.

i) FiNaNČNÍ NÁsTroJe

Finančním nástrojem je každá smlouva, která vede ke vzniku finančního aktiva v jedné účetní jednotce a finančního závazku nebo kapitálového 
nastroje 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.
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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). 

skupina přijala obecný model ecl pro ostatní finanční akiva, 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.

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

společnost využívá měnové forwardy pro zajištění očekávaných peněžních toků. Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty  
jsou prvotně vykázána v reálné hodnotě a následně oceňována reálnou hodnotou. Nerealizované zisky a ztráty z přecenění finančních aktiv na reálnou 
hodnotu, stejně jako realizované zisky a ztráty, jsou vykázány v zisku nebo ztrátě. informace o účtování finančních derivátů jsou uvedeny v poznámce 3.

Finanční závazky

Finanční závazky se klasifikují podle charakteru smluvních ujednání. Finanční závazky představují zejména závazky z obchodního styku, závazky 
z krátkodobého bankovního financování, závazky z finančního pronájmu, kontokorentní účty, úvěry od mateřské společnosti DTaG a ostatní závazky. 

Krátkodobé závazky z obchodního styku a ostatní finanční závazky, kromě závazků v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty jsou prvotně 
vykázány v reálné hodnotě a následně oceňovány v zůstatkové hodnotě s použitím metody efektivní úrokové sazby.

přehled finančních aktiv a závazků dle jednotlivých tříd je uveden v poznámce 20.

J) DlouhoDobý hmoTNý maJeTeK

Dlouhodobý hmotný majetek kromě pozemků je oceněn pořizovací cenou sníženou o kumulované odpisy a o snížení hodnoty. pořizovací cena 
zahrnuje cenu pořízení, dopravné, clo, poplatky za instalaci, výpůjční náklady, odhadované náklady na demontáž a vyřazení aktiva a na uvedení lokalit 
pro základnové stanice sítě do původního stavu a ostatní související náklady. 

odpisy jsou vypočteny s použitím lineární metody odpisování a jsou založeny na následujících odhadovaných životnostech majetku: 
 

Kategorie majetku Doba životnosti (v letech)

budovy, stavby a technická zhodnocení pronajatých budov 10–50 let nebo podle doby pronájmu

provozní zařízení:

Technologická zařízení sítě (Gsm, umTs) 3–10

Dopravní prostředky, výpočetní technika a kancelářské vybavení 3–13

pozemky, které jsou oceněny pořizovacími náklady nejsou odepisovány.

zbytková hodnota aktiv a jejich životnost je posuzována a v případě potřeby upravena ke každému konci vykazovaného období.

Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku jsou v okamžiku vynaložení účtovány do zisku nebo ztráty.

V případě, že zůstatková hodnota majetku přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou hodnotu, je zůstatková hodnota snížena tak, aby 
odpovídala zpětně získatelné hodnotě tohoto majetku. zpětně získatelná hodnota je vypočtena jako vyšší z reálné hodnoty snížené o náklady na prodej 
a hodnoty z užívání, tj. současné hodnoty budoucích peněžních toků, které se očekávají, že budou získány z majetku nebo penězotvorné jednotky. 

zisk nebo ztráta z likvidace, prodeje nebo vyřazení majetku se stanoví jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní hodnotou majetku a jsou zaúčtovány 
v zisku nebo ztrátě.

K) DlouhoDobý NehmoTNý maJeTeK

Dlouhodobý nehmotný majetek představuje zejména následující položky: 

i) Licence UMTS

licence umTs představuje právo provozovat mobilní komunikační sítě na území České republiky ve standardu umTs. licence je vykázána ve výši 
ceny pořízení snížené o kumulované odpisy. licence začala být komerčně užívána v říjnu 2005. licence je odpisována lineárně po dobu předpokládané 
životnosti. Dobou životnosti licence se předpokládá období od okamžiku, kdy je licence komerčně využitelná, do konce její platnosti v roce 2024.
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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 8 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. 

l) FiNaNČNÍ proNÁJem

pronajatý hmotný majetek, u kterého byly na společnost převedeny všechny podstatné výhody a rizika obvykle spojená s vlastnictvím, je klasifikován 
jako finanční pronájem. majetek pořízený formou finančního pronájmu je aktivován v reálné hodnotě nebo v odhadované čisté současné hodnotě 
minimálních leasingových splátek, je-li tato hodnota nižší. odpovídající krátkodobé a dlouhodobé leasingové splátky očištěné o finanční náklady jsou 
vykázány jako ostatní krátkodobé a dlouhodobé finanční závazky. Finanční náklady jsou po dobu trvání finančního pronájmu účtovány do zisku nebo 
ztráty s využitím metody efektivní úrokové sazby.

pronajímaný majetek, u kterého všechny podstatné výhody a rizika spojená s vlastnictvím přešla ze společnosti na nájemce, je klasifikován jako 
finanční pronájem. podkladové aktivum je vyřazeno a odpovídající krátkodobé a dlouhodobé leasingové splátky očištěné o finanční náklady jsou 
vykázány jako ostatní krátkodobá a dlouhodobá finanční aktiva.

m) operaTiVNÍ proNÁJem

o úhradách operativních nájmů je v průběhu doby trvání nájmu účtováno rovnoměrně do zisku nebo ztráty běžného období.

N) rezerVY 

společnost tvoří rezervy v případě, kdy existují současné smluvní nebo mimosmluvní závazky společnosti v důsledku minulých událostí a je 
pravděpodobné, že k vyrovnání těchto závazků bude nezbytné vynaložení prostředků, a lze provést spolehlivý odhad výše těchto závazků.

hodnota rezerv je stanovena jako diskontovaná současná hodnota očekávaných výdajů nutných k vyrovnání závazku, která vyjadřuje současné tržní 
ocenění časové hodnoty peněz a rizik se závazkem spojených. Nárůst rezervy v důsledku plynutí času je vykázán jako finanční náklad. 

společnost vykázala závazek z titulu povinnosti uvést pronajaté lokality do původního stavu v souladu s podmínkami nájemních smluv. odhadovaná 
hodnota závazku je aktivována do ocenění příslušného dlouhodobého hmotného majetku a je odpisována po dobu životnosti aktiva. závazek je 
ke konci vykazovaného období přepočten na současnou hodnotu a změna stavu závazku vykázána v hodnotě majetku nebo v zisku nebo ztrátě 
(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.
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o) 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. 

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.

V případě že je plnění smlouvy v jednotlivých měsících konstatní, měli by být v souladu s iFrs 15 vykázané také konstatní měsíční výnosy. Jedna nebo 
více slev na službu může být poskytnuta 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 je možné poskytnout rozpočet na budoucí nákup zboží a služeb a to buď na začátku platnosti smlouvy, nebo v budoucnu podepsáním 
rámcové smlouvy, která společnosti zaručuje minimální měsíční přijaté platby. poskytnutý rozpočet lze použít na nákup hardwaru a/nebo nových 
služeb  po dobu dohodnutnou v rámcové smlouvě na čerpání rozpočtu. po dobu čerpání rozpočtu je na měsíční bázi tvořen smluvní závazek. 
V okamžiku čerpání rozpočtu je vykázán výnos ve výši poměrné samostatné prodejní ceny hmotného práva.

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).

Účetní politika vykazování výnosů před 1. lednem 2018

Účetní politiky použité ve srovnávacím období končícím 31. prosincem 2017, které byly následně novelizovány standardem iFrs 15, jsou následující.

Výnosy zahrnují zejména výnosy z poskytování telekomunikačních služeb konečným zákazníkům a jiným subjektům, výnosy z prodeje zboží a výnosy 
ze systémových řešení (iT služby). Tyto tržby jsou vykázány bez daně z přidané hodnoty a po odečtení slev. Výnosy jsou vykázány v okamžiku, kdy 
částka výnosů může být spolehlivě oceněna, je pravděpodobné, že ekonomické užitky spojené s transakcí poplynou do účetní jednotky a že byla 
splněna specifická kritéria pro vykázání jednotlivých kategorií výnosů. 

hlavní část výnosů tvoří výnosy z hlasových služeb, mezi něž patří zejména výnosy za vnitrostátní či zahraniční (roaming) hovorné zákazníků a výnosy 
za propojení hovorů zákazníků ostatních operátorů komunikačních sítí do sítě společnosti. Výnosy z propojení hovorů jsou účtovány na základě 
platných smluv. 

Další významnou část výnosů tvoří měsíční paušály zákazníků, výnosy z nehlasových služeb, mezi něž patří zejména sms, datové přenosy a mms 
a výnosy z prodeje telefonních přístrojů, příslušenství a provozování optické sítě představují další významný typ výnosů.

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

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

společnost dále časově rozlišuje zřizovací poplatky fakturované na základě smluv o službách.

pro zpřesnění vykazování jsou zřizovací poplatky časově rozlišovány po předpokládanou dobu trvání souvisejících smluv o službách.



73

T-Mobile Czech Republic a.s.

iNDiViDuÁlNÍ ÚČeTNÍ zÁVĚrKa Dle meziNÁroDNÍch sTaNDarDŮ ÚČeTNÍho VýKazNicTVÍ

Výnosy z prodeje služeb jsou vykázány k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.

Výnosy z prodeje zboží jsou vykázány v okamžiku prodeje zboží zákazníkovi či nezávislému obchodnímu zástupci. 

společnost nabízí smlouvy s více elementy, v rámci kterých může zákazník koupit zboží společně s poskytnutím služby. hodnota výnosů připadajících 
na jednotlivé elementy smlouvy je založena na relativních reálných hodnotách jednotlivých elementů. reálná hodnota každého elementu je odvozena 
z aktuální tržní ceny samostatně prodávaných elementů. Výnosy související se zbožím jsou rozeznány v okamžiku přenesení rizik a výhod ze zboží 
na zákazníka, ke kterému dochází při dodání. Výnosy vztahující se k poskytnutí služby jsou rozeznány rovnoměrně po dobu trvání služby.

Tržby ze systémových řešení představují tržby z aplikace informačních technologií a telekomunikačního vybavení k ukládání, získávání, přenosu 
a manipulaci s daty a poskytování pokročilých řešení jako systémová integrace, cloudové aplikace, icT bezpečnost a desktop services management. 
smlouvy systémových řešení/integrace jsou převážně krátkodobé, fakturované za definované období a spotřebovaný materiál. Výnosy jsou vykázány 
v okamžiku poskytnutí služby.

Úrokové výnosy jsou časově rozlišeny s použitím efektivní úrokové sazby. 

Nakoupené zboží, materiál a služby

Nakoupené zboží, materiál a služby zahrnují náklady na prodané telefonní přístroje a příslušenství, náklady na pronájem linek, náklady na roaming 
a propojovací poplatky za doručení hovorů směrovaných mimo síť společnosti. Tyto náklady jsou účtovány do období, kdy je zboží a materiál 
spotřebován a služby přijaty.

Provize poskytnuté obchodním partnerům

společnost poskytuje obchodním partnerům provize jako odměnu za získání nebo udržení zákazníka či za jiné služby poskytované skrze obchodního 
partnera (např. dobíjení kreditu na předplacených kartách, navýšení služeb poskytnutých zákazníkovi). provize jsou účtovány do nákladů v okamžiku 
jejich poskytnutí.

p) 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.

Q) 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. 

r) 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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s) KomparaTiVa

společnost od 1. ledna 2018 přijala iFrs 15, Výnosy ze smluv se zákazníky a iFrs 9, Finanční nástroje, což vedlo ke změnám v účetních postupech 
a k úpravám hodnot vykázaných ve finančních výkazech. V souladu s přechodnými ustanoveními iFrs 15 a iFrs 9, společnost nová pravidla přijala 
retrospektivně a kumulativní dopad z prvotního použití těchto standardů vykázala jako úpravu počátečního zůstatku nerozděleného zisku k datu 
1. ledna 2018. celkově byly provedeny tyto úpravy hodnot vykázaných ve výkazu finanční pozice k datu prvotního použití standardů (1. ledna 2018):

 

mil. Kč IAS 18  
zůstatková hodnota 

31. 12. 2017

IFRS 15  
Reklasifikace

IFRS 15  
Přecenění

IFRS 9  
Přecenění

IFRS 15  
zůstatková hodnota  

1. 1. 2018

AKTIVA

OBĚŽNÁ AKTIVA

obchodní a jiné pohledávky 5 596 0 0 -36 5 560

smluvní aktiva 0 0 511 0 511

smluvní náklady 0 0 499 0 499

Oběžná aktiva celkem 12 182 0 1 010 -36 13 156

DLOUHODOBÁ AKTIVA

smluvní aktiva 0 0 30 0 30

smluvní náklady 0 0 184 0 184

Dlouhodobá aktiva celkem 27 542 0 214 0 27 756

AKTIVA CELKEM 39 724 0 1 224 -36 40 912

mil. Kč IAS 18  
zůstatková hodnota  

31. 12. 2017

IFRS 15  
Reklasifikace

IFRS 15  
Přecenění

IFRS 9  
Přecenění

IFRS 15  
zůstatková hodnota  

1. 1. 2018

ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

ostatní závazky 5 625 -386 0 0 5 239

smluvní závazky 0 502 22 0 524

Výnosy příštích období 238 -116 -66 0 56

Krátkodobé závazky celkem 6 440 0 -44 0 6 396

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

smluvní závazky 0 0 19 0 19

odložený daňový závazek 563 0 238 -7 794

Dlouhodobé závazky celkem 2 761 0 257 -7 3 011

VLASTNÍ KAPITÁL

Neorzdělený zisk 29 501 0 1 011 -29 30 483

Vlastní kapitál celkem 30 523 0 1 011 -29 31 505

PASIVA CELKEM 39 724 0 1 224 -36 40 912

sesouhlasení počátečního zůstatku nerozděleného zisku a zisku běžného období:  
 

mil. Kč Nerozdělený zisk

31. 12. 2017 29 501

Dopad iFrs 9 -36

Dopad iFrs 15 1 249

odložená daň související s iFrs 9 a iFrs 15 -231

1. 1. 2018 30 483
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hodnota úpravy vztahující se k aplikaci iFrs 15 k 31. prosinci 2018 pro dotčené řádky finančních výkazů:  
 

mil. Kč IAS 18  
zůstatková hodnota 

 31. 12. 2018

IFRS 15  
Reklasifikace  

a Přecenění

IFRS 15  
zůstatková hodnota  

31. 12. 2018

AKTIVA

OBĚŽNÁ AKTIVA

smluvní aktiva 0 606 606

smluvní náklady 0 588 588

Oběžná aktiva celkem 13 920 1 194 15 114

DLOUHODOBÁ AKTIVA

smluvní aktiva 0 22 22

smluvní náklady 0 201 201

Dlouhodobá aktiva celkem 27 493 223 27 716

AKTIVA CELKEM 41 413 1 417 42 830

ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

smluvní závazky 0 636 636

obchodní a jiné závazky 6 082 -721 5 361

Krátkodobé závazky celkem 7 023 -85 6 938

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

smluvní závazky 0 199 199

Výnosy příštích období 110 -110 0

odložený daňový závazek 627 261 888

Dlouhodobé závazky celkem 2 831 350 3 181

ZÁVAZKY CELKEM 9 854 265 10 119

VLASTNÍ KAPITÁL

Nerozdělený zisk (bez zisku běžného období) 25 082 1 012 26 094

zisk běžného období 5 456 140 5 596

Vlastní kapitál celkem 31 559 1 152 32 711

PASIVA CELKEM 41 413 1 417 42 830

hodnota úpravy vztahující se k aplikaci iFrs 9 je k 31. prosinci 2018 nevýznamná, a proto není zveřejněná. 
 

mil. Kč IAS 18  
zůstatková hodnota 2018

IFRS 15  
Reklasifikace a Přecenění

IFRS 15  
zůstatková hodnota 2018

Tržby 26 905 71 26 976

Nakoupené zboží, materiál a telekomunikační služby -9 217 82 -9 135

osobní náklady -3 587 20 -3 567

Provozní zisk 6 777 173 6 950

Zisk před zdaněním 6 801 173 6 974

Čistý zisk běžného období 5 456 140 5 596

Úplný výsledek za období 5 456 140 5 596

3  ŘÍzeNÍ FiNaNČNÍch riziK 

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 oddělení treasury společnosti podle postupů a směrnic stanovených představenstvem společnosti s výjimkou 
úvěrového rizika vyplývajícího z obchodního styku, které řídí oddělení řízení kreditních rizik.
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TrŽNÍ riziKa 

a) Měnové riziko

společnost operuje na mezinárodních trzích a je vystavena měnovému riziku zejména ve vztahu k eur. měnové riziko vzniká z budoucích obchodních 
transakcí, aktiv a závazků denominovaných v cizích měnách.

společnost pro zajištění měnového rizika spojeného s cizoměnovými dodavatelsko-odběratelskými vztahy používá finanční nástroje, zejména měnové 
forwardové smlouvy. Na základě zajišťovací strategie společnost zajišťuje 100 % jistých budoucích cizoměnových výdajů a 50 – 90 % ostatních 
očekávaných cizoměnových výdajů.

analýza citlivosti 

společnost provádí analýzu citlivosti na následujících položkách výkazu finanční pozice denominovaných v eur: 

  peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, 

  obchodní a jiné pohledávky, 

  ostatní finanční aktiva, 

  obchodní a jiné závazky, 

  ostatní finanční závazky.

efekt pohybu ostatních měnových kurzů (sDr, usD, chF, Gbp, auD) nemá významný dopad na účetní závěrku společnosti. 

pokud by k 31. prosinci 2018 Kč oslabila o 10 % vůči eur, zatímco všechny ostatní proměnné by zůstávaly neměnné, zisk po zdanění by byl o 47 mil. Kč 
nižší. Naopak, pokud by k 31. prosinci 2018 Kč posílila o 10 % vůči eur, zatímco všechny ostatní proměnné by zůstávaly neměnné, zisk po zdanění by 
byl o 47 mil. Kč vyšší.

pokud by k 31. prosinci 2017 Kč oslabila o 10 % vůči eur, zatímco všechny ostatní proměnné by zůstávaly neměnné, zisk po zdanění by byl o 30 mil. Kč 
nižší. Naopak, pokud by k 31. prosinci 2017 Kč posílila o 10 % vůči eur, zatímco všechny ostatní proměnné by zůstávaly neměnné,

zisk po zdanění by byl o 30 mil. Kč vyšší.

b) Úrokové riziko

společnost investuje do finančních aktiv s krátkodobou splatností a fixní úrokovou sazbou. Takovéto nástroje nejsou vystaveny riziku fluktuace 
úrokových měr, a proto společnost toto riziko aktivně neřídí. za předpokladu, že by po splatnosti těchto nástrojů společnost reinvestovala prostředky 
do rovnocenných finančních nástrojů, byla by vystavena následujícím možným vlivům:  
 

Pohyb úrokové sazby o 100 bazických bodů* Dopad na zisk po zdanění v mil. Kč

31. 12. 2018 31. 12. 2017

pokles -47 -38

Nárůst 47 38

 
* za předpokladu neměnných ostatních proměnných

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.
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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 vice 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+.

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.

Tabulka sumarizuje věkovou strukturu pohledávek a maximální vystavení úvěrovému riziku: 
 

31. 12. 2018 Před 
splatností

Po splatnosti Celkem

mil. Kč Do 90 dní 91–180 dní 181–360 dní 1–2 roky 2 roky a více

Obchodní pohledávky a nevyfakturované pohledávky

– obchodní pohledávky za skupinou DTaG 617 131 7 43 2 0 800

– obchodní pohledávky za třetími stranami 4 441 613 119 128 244 2 364 7 909

Opravné položky 

– k obchodním pohledávkám za třetími stranami -78 -36 -30 -63 -152 -2 131 -2 490

Jiné pohledávky

– jiné pohedávky za třetími stranami 73 0 0 0 0 0 73

Obchodní a jiné pohledávky (netto) 5 053 708 96 108 94 233 6 292

31. 12. 2017 Před 
spatností

Po splatnosti Celkem

mil. Kč Do 90 dní 91–180 dní 181–360 dni 1–2 roky 2 roky a více

Obchodní pohledávky a nevyfakturované pohledávky

– obchodní pohledávky ze skupiny DTaG 455 112 9 2 0 0 578

–obchodní pohledávky za třetími stranami 4 188 409 101 136 216 2 582 7 632

Opravné položky 

– k obchodním pohledávkám za třetími stranami -121 -33 -43 -93 -168 -2 181 -2 639

Jiné pohledávky

– jiné pohedávky za třetími stranami 26 0 0 0 0 0 26

Obchodní a jiné pohledávky (netto) 4 548 488 67 45 48 401 5 597

brutto účetní hodnota obchodních a jiných pohledávek, která představuje maximální vystavení vůči úvěrovému riziku k 31. prosinci 2018 činila  
8 782 mil. Kč (31. prosince 2017: 8 236 mil. Kč).
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Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty a ostatní finanční aktiva

společnost provádí pouze krátkodobé vklady peněžních prostředků (hotovost, depozitní směnky, termínované vklady a repo operace). společnost 
ukládá volné peněžní prostředky do finančních nástrojů jako jsou 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. 2018 Standard & Poor’s Dlouhodobý rating

mil. Kč BBB- to BBB+ A- to A+ AA- Nepřiřazeno Total

hotovost 0 0 0 14 14

bankovní účty 12 409 0 1 422

peněžní ekvivalenty 0 2 201 0 0 2 201

Celková expozice hotovosti, peněžních ekvivalentů a ostatních finančních aktiv 12 2 610 0 15 2 637

31. 12. 2017 Standard & Poor’s Dlouhodobý rating

mil. Kč BBB+ A- to A+ AA- Nepřiřazeno Total

hotovost 0 0 0 18 18

bankovní účty 16 652 0 3 671

peněžní ekvivalenty 0 4 565 0 0 4 565

Celková expozice hotovosti, peněžních ekvivalentů a ostatních finančních aktiv 16 5 217 0 21 5 254

společnost má též významnou koncentraci úvěrového rizka 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 2018 činilo 3 634 mil. Kč (31. prosince 2017: 
128 mil. Kč), viz. poznámka 6.

riziKo liKViDiTY

obezřetné řízení rizika likvidity předpokládá udržování dostatečné úrovně hotovosti a obchodovatelných cenných papírů, dostupnosti financování 
z přiměřeného objemu úvěrových produktů určených k tomuto účelu a schopnosti uzavřít tržní pozice. cílem oddělení treasury je udržet pružnou 
dostupnost finančních zdrojů prostřednictvím všech těchto nástrojů a opatření určených k tomuto účelu.

společnost udržuje likvidní rezervu ve formě kontokorentní a flexibilní úvěrové linky, která zabezpečuje platební schopnost a finanční flexibilitu 
společnosti. historicky společnost generuje k zajištění platební schopnosti a finanční flexibility dostatek peněžních prostředků, proto se necítí být 
významně vystavena riziku likvidity. 

společnost využívá finanční nástroje a praktiky pro optimalizaci při řízení pracovního kapitálu a likvidity v rámci dodavatelského řetězce, konkrétně 
reverzní faktoring obchodních závazků společnosti. 

analýza zbytkové splatnosti finančních závazků je uvedena v poznámce 13 a 14.

oDhaD reÁlNÉ hoDNoTY FiNaNČNÍch NÁsTroJŮ 

Finanční aktiva a závazky oceněné reálnou hodnotou jsou klasifikovány do tří úrovní podle způsobu stanovení jejich reálné hodnoty:

 úroveň 1 – použity kótované ceny (neupravené) na aktivních trzích pro identická aktiva nebo závazky, 

  úroveň 2– použita jiná vstupní data než kótované ceny obsažené v úrovni 1 zjistitelná přímo (např. jako ceny) nebo nepřímo (tj. odvozené od cen) 
pro dané aktivum nebo závazek, a

 úroveň 3 – použitá vstupní data pro ocenění aktiva nebo závazku nejsou odvozena z informací zjistitelných na trhu.
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Následující tabulka zobrazuje finanční aktiva a závazky společnosti oceněné reálnou hodnotou k 31. prosinci 2018. společnost nemá žádná finanční 
aktiva a závazky oceněné reálnou hodnotu v kategorii 1 a 3.  
 

mil. Kč Úroveň 2

31. 12. 2018 31. 12. 2017

Aktiva

měnové forwardy s kladnou reálnou hodnotou 5 0

Aktiva celkem 5 0

Závazky

měnové forwardy se zápornou reálnou hodnotou 11 21

Závazky celkem 11 21

reálná hodnota finančních nástrojů v úrovni 2 je stanovena na základě měnových výnosových křivek stanovených k datu účetní závěrky, které 
vycházejí z tržních cen platných ke konci vykazovaného období. 

reálná hodnota závazků z finančního leasingu k 31. prosinci 2018 činila 1 481 mil. Kč (k 31. prosinci 2017 1 659 mil. Kč). zůstatková hodnota 
ostatních kategorií finančních aktiv a závazků k 31. prosinci 2018 a 31. prosinci 2017 se blížila jejich reálným hodnotám. 

rozdělení finančních aktiv a závazků do kategorií dle iFrs 9 je uvedeno v poznámce 20.

ÚČToVÁNÍ DeriVÁToVých FiNaNČNÍch NÁsTroJŮ a zaJiŠťoVacÍch aKTiViT

Derivátové finanční nástroje jsou nejprve zachyceny ve výkazu finanční pozice v reálné hodnotě. při stanovení reálné hodnoty používá společnost 
řadu metod, jako je například současná hodnota budoucích peněžních toků za předpokladů vycházejících z tržních podmínek, které existovaly 

k datu výkazu finanční pozice a jiných oceňovacích technik.

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

společnost používá cizoměnové forwardové smlouvy k zajištění očekávaných peněžních toků. Transakce nepřesahující ekvivalent 15 mil. eur  
(383 mil. Kč) jsou účtovány jako deriváty k obchodování, kdy jsou změny reálné hodnoty účtovány do zisku nebo ztráty. společnost v roce 2018 a 2017 
neaplikovala zajišťovací účetnictví. 

4  peNĚŽNÍ prosTŘeDKY a peNĚŽNÍ eKViValeNTY 

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017

bankovní účty a hotovost 436 689

peněžní ekvivalenty 2 201 4 565

Celkem 2 637 5 254

peněžní ekvivalenty k 31. prosinci 2018 a k 31. prosinci 2017 se skládají především z bankovních depozit, depozitních směnek a repo operací.

5  obchoDNÍ a JiNÉ pohleDÁVKY

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Pohledávky z obchodního styku 6 139 5 807

Nevyfakturované pohledávky 2 570 2 402

snížení o opravné položky k pochybným pohledávkám - 2 490 - 2 639

Obchodní pohledávky (netto) 6 219 5 570

ostatní pohledávky 73 26

Celkem 6 292 5 596

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 2018 a 2017 nezměnila.
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pohyby opravných položek k obchodním a ostatním pohledávkám lze analyzovat následovně: 
 

mil. Kč 2018 2017

Zůstatek k 1.1. 2 639 2 619

Úprava zůstatku k 1.1 souvsející s iFrs 9 36 0

Netto přírůstek za období 118 204

použití opravné položky při odpisu pohledávek -303 -184

Zůstatek k 31.12. 2 490 2 639

6  osTaTNÍ FiNaNČNÍ aKTiVa

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017

měnové forwardy s kladnou reálnou hodnotou 5 0

Úvěry ve skupině 3 629 128

Celkem 3 634 128

společnost poskytla DTaG k 31. prosinci 2018 krátkodobý úvěr ve výši 3 629 mil. Kč (k 31. prosinci 2017: 128 mil. Kč). Úvěr se skládá ze dvou 
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 3 500 mil. Kč a mimořádných 
přebytků eur ve výši 5 mil. eur.

7  zÁsobY 

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Telefony a příslušenství 493 565

ostatní zásoby 375 166

Celkem 868 731

8  aKTiVa a zÁVazKY souViseJÍcÍ se smlouVami se zÁKazNÍKY

společnost vykazuje následující aktiva a závazky související se smlouvami se zákazníky: 
 

mil. Kč 2018

Dlouhodobá aktiva

smluvní aktiva 25

očekávaná ztráta -3

smluvní náklady 201

Dlouhodobá aktiva související se smlouvami se zákazníky 223

Oběžná aktiva

smluvní aktivum 624

očekávaná ztráta -18

smluvní náklady 588

Oběžná aktiva související se smlouvami se zákazníky 1 194

Dlouhodobé závazky

smluvní závazky 199

Dlouhodobé závazky související se smlouvami se zákazníky 199

Krátkodobé závazky

smluvní závazky 636

Krátkodobé závazky související se smlouvami se zákazníky 636
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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 2018 
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 2018

Zůstatek k 1.1. 0

Úprava zůstatku k 1.1 souvsející s iFrs 15 16

Netto přírůstek za období 5

Zůstatek k 31.12. 21

9  DlouhoDobý NehmoTNý maJeTeK 

mil. Kč Zákaznické báze Software GSM/UMTS/LTE 
Licence

Ostatní nehmotný 
majetek

Nedokončený 
majetek 

a poskytnuté zálohy

Celkem

Pořizovací cena

1. 1. 2017 2 144 10 097 7 556 734 1 565 22 096

přírůstky 0 0 0 58 1 122 1 180

Úbytky 0 -159 0 0 0 -159

převody* 0 956 0 0  -956 0

31. 12. 2017 2 144 10 894 7 556 792 1 731 23 117

přírůstky 0 0 0 95 1 476 1 571

Úbytky 0 -388 0 -33 -22 -443

převody* 0 1 131 62 150 -1 343 0

31. 12. 2018 2 144 11 637 7 618 1 004 1 842 24 245

Oprávky/opravné položky

1. 1. 2017 814 8 375 3 508 572 0 13 269

odpisy 275 1 034 421 22 0 1 752

Úbytky 0 -159 0 0 0 -159

31. 12. 2017 1 089 9 250 3 929 594 0 14 862

odpisy 275 1 020 385 188 0 1 868

Úbytky 0 -388 0 -33 0 -421

31. 12. 2018 1 364 9 882 4 314 749 0 16 309

Zůstatková hodnota

1. 1. 2017 1 330 1 722 4 048 162 1 565 8 827

31. 12. 2017 1 055 1 644 3 627 198 1 731 8 255

31. 12. 2018 780 1 755 3 304 255 1 842 7 936

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

přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2018 tvoří hlavně nový software, zejména one.erp systém (nový podnikový informační systém), 
NG crm popsaný 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 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Účetní hodnota Zbývající doba 
odepisování (roky)

Účetní hodnota Zbývající doba 
odepisování (roky)

Gsm licence 243 6 285 7

umTs licence 1 147 6 1 346 7

lTe licence 1 914 11 1 996 12

Celkem GSM/UMTS/LTE licence 3 304 3 627

V roce 2016 společnost 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 2018 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 2018 je 
999 mil. Kč, plus 24 mil. Kč nedokončeného majetku (k 31. prosinci 2017: 1 051 mil. Kč a 27 mil. Kč nedokončeného majetku) a zbývající doba 
odepisování k 31. prosinci 2018 je 4 roky let (k 31. prosinci 2017: 5 let). platforma je implementována po etapách a poslední modul je stále ve vývoji. 
migrace na nový crm systém ovlivnila řadu stávajícího softwaru a systémů, které bylo potřeba modifikovat. Částka kapitálových výdajů spojená 
s těmito modifikacemi není zahrnutá do ocenění NG crm, ale je zahrnuta v ocenění stávajícího softwaru a systémů.

zÁKazNicKÉ bÁze

zůstatek je tvořen převážně zákaznickými bázemi nabytými v podnikové kombinaci se společností GTs czech s.r.o. zůstatková hodnota národní 
zákaznické báze k 31. prosinci 2018 je 389 mil. Kč (k 31. prosinci 2017:  549 mil. Kč)  a zbývající doba odepisování k 31. prosinci 2018 jsou 3 roky 
(k 31. prosinci 2017: 4 roky). zůstatková hodnota mezinárodní zákaznické báze je 391 mil. Kč (k 31. prosinci 2017: 505 mil. Kč) a zbývající doba 
odepisování k 31. prosinci 2018 je 4 roky (k 31. prosinci 2017: 5 let). Na základě testování životnosti k 31. prosinci 2016 byla doba odepisování 
mezinárodní zákaznické báze zkrácena ze 17 na 8 let.

Níže uvedená tabulka ukazuje míru odlivu klientů (tzv. churn rate), která se používá při výpočtu životnosti báze, a to k 31. prosinci 2018 a k 31. prosinci 2017. 
Tabulka obsahuje také analýzu, která ukazuje, jak by byla zůstatková hodnota ovlivněna, pokud by došlo ke změně parametru ve výpočtu. 
 

31. 12. 2018 31. 12. 2017

Churn rate – Národní zákaznická báze

hodnota použitá ve výpočtu životnosti 14,29 % 14,29 %

při zvýšení o 20 %, tj. na 17,14 % 17,14 %

potenciální snížení hodnoty (mil. Kč) -123 -96

Churn rate – Mezinárodní zákaznická báze

hodnota použitá ve výpočtu životnosti 12,03 % 12,03 %

při zvýšení o 20 %, tj. na 14,43 % 14,43 %

potenciální snížení hodnoty (mil. Kč) -75 -59
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10  GooDWill

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Pořizovací cena

T-systems czech republic, a.s. 131 131

GTs czech s.r.o. 1 144 1 144

Celkem 1 275 1 275

hodnota goodwillu byla testována na snížení hodnoty k 31. prosinci 2018. společnost je považována za jednu penězotvornou jednotku. zpětně 
získatelná částka penězotvorné jednotky je stanovena pomocí oceňovacích technik jako reálná hodnota snížená o náklady na prodej. reálná hodnota 
byla určena pomocí plánu diskontovaných peněžních toků pro období nadcházejících deseti let s konečnou hodnotou. peněžní toky pro období 
přesahující deset let byly extrapolovány pomocí dlouhodobého tempa růstu uvedeného v tabulce níže.

Výpočet budoucích očekávaných peněžních toků je založen na odhadu výnosů, přímých a nepřímých provozních nákladů a výdajů na pořízení 
dlouhodobého majetku pro období 2019–2028. 

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 2018 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 2018 a k 31. prosinci 2017. Tabulka rovněž obsahuje analýzu citlivosti vyjadřující, k jakému snížení hodnoty goodwillu by došlo, pokud by 
se změnily citlivé parametry použité ve výpočtu.

31. 12. 2018 31. 12. 2017

WACC

hodnota použitá ve výpočtu 6,11 % 6,37 %

při změně na hodnotu 10,11 % 10,37 %

potenciální snížení hodnoty (mil. Kč) 0 0

Míra růstu

hodnota použitá ve výpočtu 2 % 2 %

při změně na hodnotu -2 % -2 %

potenciální snížení hodnoty (mil. Kč) 0 0

Peněžní toky

při změně o - 30 % -30 %

potenciální snížení hodnoty (mil. Kč) 0 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 Budovy a pozemky Zařízení a ostatní 
dlouhodobý majetek

Nedokončený majetek 

zálohy a náhradní díly 

– síť

Celkem

Pořizovací cena

1. 1. 2017 8 587 26 568 856 36 011

přírůstky 351 708 1 971  3 030

Úbytky -1 372 -3 524 -43 -4 939

převody* 908 926  -1 834 0

31. 12. 2017 8 474 24 678 950 34 102

přírůstky 18 146 2 477 2 641

Úbytky -441 -2 149 -34 -2 624

převody* 399 1 838 -2 237 0

31. 12. 2018 8 450 24 513 1 156 34 119

Oprávky/opravné položky

1. 1. 2017 4 090 16 097 2 20 189

odpisy 862 1 997 0 2 859

Úbytky  -1 135  -3 465 -1 -4 601

31. 12. 2017 3 817 14 629 1 18 447

odpisy 372 2 035 0 2 407

Úbytky -426 -2 087 0 -2 513

31. 12. 2018 3 763 14 577 1 18 341

Zůstatková hodnota

1. 1. 2017 4 497 10 471 854 15 822

31. 12. 2017 4 675 10 049 949 15 655

31. 12. 2018 4 687 9 936 1 155 15 778

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

přírůstky dlouhodobého hmotného majetku v roce 2018 tvoří hlavně síťová technologie a optická vlákna.

fInanční prOnájem

společnost uzavřela smlouvy o finančním pronájmu, zejména optických vláken. optická vlákna jsou převzata společností v okamžiku, kdy jsou 
připravena k užívání. majetek na finanční pronájem je vykázán jako součást vlastního zařízení a je odpisován po dobu předpokládaného používání,

tj. většinou po dobu 20 let. Jejich celková účetní hodnota k 31. prosinci 2018 činila 2 451 mil. Kč (k 31. prosinci 2017: 2 588 mil. Kč). 

minimální leasingové splátky z titulu budoucích plateb souvisejících s uzavřenými smlouvami o finančním pronájmu, budoucí úroky z uzavřených 
leasingových smluv a současná hodnota závazků z finančního pronájmu k 31. prosinci 2018 a k 31. prosinci 2017 jsou následující:  
 

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Do 1 měsíce 15 18
1–3 měsíce 30 53
3–12 měsíců 133 143
Do 1 roku 178 214

1 až 5 let 526 526

po 5 a více letech 1 179 1 297

Celkem minimální leasingové splátky 1 883 2 037

Do 1 roku -52 -56

1 až 5 let -236  -249

po 5 a více letech -260 -310

Budoucí úrokové náklady z finančních pronájmů -548 -615

Do 1 roku 125 159

1 až 5 let 291 277

po 5 a více letech 919 986

Současná hodnota závazků z finančního pronájmu* 1 335 1 422

* závazky z pronájmu jsou součástí ostatních finančních závazků (viz poznámka 14).
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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 2018 bylo sdíleno 2 442 bodů 
sítě na straně společnosti a 2 480 bodů sítě na straně Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (k 31. prosinci 2017 bylo sdíleno 2 380 bodů sítě 
na straně společnosti a 2 408 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. prosince 2018 bylo sdíleno 2 434 bodů sítě na straně společnosti a 2 450 bodů sítě na straně Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. (k 31. prosince 2017 bylo sdíleno 2 372 bodů sítě na straně společnosti a 2 367 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 budou učiněna 

v průběhu platnosti smlouvy. Vzhledem ke skutečnosti, že společné ujednání není součástí samostatné společnosti, společnost je klasifikovala jako 
společnou činnost.

sdílením sítí je v kontextu těchto smluv myšleno sdílení vysílacích stožárů/lokalit včetně souvisejícího hmotného majetku, který je používán pro 
poskytování 2G a 3G resp. lTe služeb. operátoři si zachovávají plnou kontrolu nad obsahem služeb poskytovaným zákazníkům, získáváním a řízením 
zákazníků, cenovou politikou, marketingem a zákaznickou podporou.

obě strany zůstávají jednotlivě odpovědny za dodržení právní a smluvních povinností vyplývajících z telekomunikačních licencí a souvisejících zákonů 
a regulací.

Vzhledem k odlišnému přístupu k aktivním a pasivním prvkům sítě, byly aktivní prvky klasifikovány a vykazovány jako individuálně držená aktiva 
a pasivní prvky jako společně držená aktiva. V případě společně držených aktiv bylo účtováno o 50% podílu společnosti na reálné hodnotě celkových  
společně držených pasivních prvcích, které jsou předmětem smlouvy o sdílení 2G a 3G sítě a 50% podílu na společných nákladech a výnosech 
vyplývajících ze společného ujednání. celkový dopad do výsledku hospodaření je nevýznamný.

společnost zvážila rizika vyplývající ze společných ujednání a vyhodnotila je jako nevýznamná.

12  iNVesTice V DceŘiNých poDNicÍch

Dne 1. ledna 2015 získala společnost 100% podíl na společnosti ce colo czech s.r.o. za částku1 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. prosince 2018 společnost získala 100% podíl v lemo internet a.s. za částku 53 mil. Kč (celá částka zaplaceno v hotovosti) a stala se jeho 
mateřskou společností. hlavní předmět podnikání lemo internet a.s. je provozování telekomunikační sítě. 

Dne 31. prosince 2018 společnost získala 100% podíl v regioNeT morava, a.s. za částku 41 mil. Kč (celá částka zaplacena v hotovosti ) a stala se jeho 
mateřskou společností. hlavní předmět podnikání regioNeT morava a.s. je provozování telekomunikační sítě. 

13  obchoDNÍ a JiNÉ zÁVazKY 

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017 

závazky z obchodního styku 1 780 1 584

Dohadná položka na provozní a investiční výdaje 2 723 2 768

Obchodní závazky celkem 4 503 4 352

měnové forwardy se zápornou reálnou hodnotou 11 21

Finanční závazky celkem 4  514 4 373

závazky za zaměstnanci 610 610

ostatní daně a sociální zabezpečení 230 256

ostatní závazky 7 386

Nefinanční závazky celkem 847 1 252

Celkem 5 361 5 625
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od roku 2017, kdy společnost změnila účtování nevyužitého předplaceného kreditu z výnosů příštích období na zálohy, obsahují ostatní závazky 
zejména nevyužitý předplacený kredit (viz poznámka 16). od roku 2018 byl nevyužitý předplacený kredit reklasifikován dle iFrs 15 do smluvních 
závazků.

zbytkové smluvní doby splatnosti finančních závazků (smluvní nediskontované peněžní toky) jsou následující (smluvní splatnosti závazků z finančního 
leasingu jsou uvedeny v poznámce 14): 
 

mil. Kč na požádání do 30 dní 31–60 dní 61–90 dní nad 90 dní Celkem

31. 12. 2018

obchodní závazky 356 925 360 28 111 1 780

Dohadná položka na provozní a investiční výdaje 906 878 939 0 0 2 723

Obchodní závazky celkem 1 262 1 803 1 299 28 111 4 503

Forwardové smlouvy

– záporná reálná hodnota 0 226 205 146 1 268 1 845

– kladná reálná hodnota 0 44 22 33 597 696

Forwardové smlouvy – celkem* 0 270 227 179 1 865 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.

mil. Kč na požádání do 30 dní 31–60 dní 61–90 dní nad 90 dní Celkem

31. 12. 2017

obchodní závazky 217 990 347 30 0 1 584

Dohadná položka na provozní a investiční výdaje 689 1 783 192 104 0 2 768

Obchodní závazky celkem 906 2 773 539 134 0 4 352

Forwardové smlouvy

– záporná reálná hodnota 0 246 204 217 544 1 211

Forwardové smlouvy – celkem* 0 246 204 217 544 1 211
 
*  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.

14  osTaTNÍ FiNaNČNÍ zÁVazKY 

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Krátkodobé závazky z finančního pronájmu 125 159

ostatní úročené závazky** 109 21

Krátkodobé závazky z finančního pronájmu 234 180

Dlouhodobé závazky z finančního pronájmu 1 210 1 263

Dlouhodobé ostatní úročené závazky** 48 39

Dlouhodobé zálohy tarifních zákazníků* 6 6

Celkem dlouhodobé ostatní finanční závazky 1 264 1 308

Celkem 1 498 1 488

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

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Do 1 měsíce 20 15
1–3 měsíce 39 30
3–12 měsíců 175 135
Do 1 roku 234 180

1 až 5 let 344 322

po 5 a více letech 920 986

Celkem ostatní finanční závazky 1 498 1 488

sesouhlasení peněžních toků použitých ve finanční činnosti je následující:  
 



87

T-Mobile Czech Republic a.s.

iNDiViDuÁlNÍ ÚČeTNÍ zÁVĚrKa Dle meziNÁroDNÍch sTaNDarDŮ ÚČeTNÍho VýKazNicTVÍ

mil. Kč Závazky z finančního 
pronájmu

Ostatní úročené závazky Bankovní úvěry 
a kontokorenty

Celkem

1. 1. 2017 1 258 0 0 1 258

přírůstky 380 94 159 633

peněžní toky použité ve finanční činnosti -216 -34 -159 -409

31. 12. 2017 1 422 60 0 1 482

přírůstky 64 201 44 309

peněžní toky použité ve finanční činnosti -151 -104 - 44 -299

31. 12. 2018 1 335 157 0 1 492

společnost má k 31. prosinci 2018 k dispozici kontokorentní a flexibilní úvěrové linky v celkovém limitu 1 mil. eur (26 mil. Kč) a 1 375 mil. Kč  
(k 31. prosinci 2017: 1 mil. eur nebo 26 mil. Kč a 1  175 mil. Kč). společnost k 31. prosinci 2018 ani k 31. prosinci 2017 kontokorentní úvěr nečerpala. 

15  rezerVY 

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017

ostatní rezervy 338 397

Celkem krátkodobé rezervy 338 397

rezerva na uvedení majetku do původního stavu 722 772

ostatní rezervy 108 115

Celkem dlouhodobé rezervy 830 887

Celkem 1 168 1 284

mil. Kč Rezerva na uvedení 
majetku do původního 

stavu

Ostatní rezervy Celkem

1. 1. 2017 771 162 933

Tvorba 64 461 525

zrušení -33 -97 -130

Čerpání -30 -17 -47 

Úrok 0 3 3

31. 12. 2017 772 512 1 284

Tvorba 25 66 91

zrušení -15 -108 -123

Čerpání -43 -24 -67

Úrok -17 0 -17

31. 12. 2018 722 446 1 168

rezerva na uvedení majetku do původního stavu představuje náklady na uvedení pronajatých lokalit do původního stavu v souladu s podmínkami 
nájemních smluv. Tato rezerva obsahuje nejistotu jak ve výši budoucích 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.



88

T-Mobile Czech Republic a.s.

iNDiViDuÁlNÍ ÚČeTNÍ zÁVĚrKa Dle meziNÁroDNÍch sTaNDarDŮ ÚČeTNÍho VýKazNicTVÍ

16  VýNosY pŘÍŠTÍch obDobÍ 

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Výnosy příštích období z neprovolaného času zákazníků využívajících předplacené služby a kreditní tarify 0 108

T-mobile bonus (iFric 13) 0 66

ostatní 78 64

Celkem krátkodobé 78 238

Celkem dlouhodobé 0 3

V roce 2017 proběhla změna v účtování neprovolaného času zákazníků využívajících předplacené služby a kreditní tarify, která byla způsobena 
novelou zákona o dani z přidané hodnoty. V předchozích letech byl neprovolaný kredit vykázán jako výnos příštích období. od roku 2017 byl nově 
zakoupený kredit vykázán jako záloha v položce ostatní závazky (viz poznámka 13).

V důsledku změn dle iFrs 15 je od roku 2018 nevyužitý předplacený kredit a T-mobile bonus vykázán jako smluvní závazek.

17  oDloŽeNý DaňoVý zÁVazeK

Čistý odložený daňový závazek je vypočítán následujícím způsobem:  
 

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017

zrychlené daňové odpisy -4 742 -4 318

Daňový odpis k pohledávkám -7 -67

závazky za zaměstnanci 401 414

rezervy 1 015 915

Dopad z přijetí iFrs 15 -1 369 0

ostatní položky 30 92

Základ pro výpočet odložené daně -4 672 -2 964

Čistý odložený daňový závazek -888 -563

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Odložený daňový závazek:

– odložený daňový závazek k uplatnění nad 12 měsíců -1 352 -1 121

– odložený daňový závazek k uplatnění do 12 měsíců -133 -13

Odložený daňový závazek celkem -1 485 -1 134

Odložená daňová pohledávka:

– odložená daňová pohledávka k uplatnění nad 12 měsíců 432 429

– odložená daňová pohledávka k uplatnění do 12 měsíců 165 142

Odložená daňová pohledávka celkem 597 571

Čistý odložený daňový závazek -888 -563

Čistý odložený daňový závazek k 31. prosinci 2018 a k 31. prosinci 2017 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

2018 2017

2019 a dále 19 % 19 %
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pohyb na účtu odložené daně z příjmů je následující 
 

Odložené daňové závazky  
mil. Kč

Daňová opravná  
položka k pohledávkám

Zrychlené daňové  
odpisy

Výnosy ze smluv  
se zákazníky

Celkem

1. 1. 2017 -13 -960 0 -973

zisk (+)/ztráta (-) běžného období 0 -161 0 -161

31. 12. 2017 -13 -1 121 0 -1 134

iFrs 15 počáteční zůstatek k 1. 1. 2018 0 0 -250 -250

zisk (+)/ztráta (-) běžného období 4 -82 -23 -101

31. 12. 2018 -9 -1 203 -273 -1 485

Odložené daňové pohledávky  
mil. Kč

Daňová opravná 
položka 

k pohledávkám

Rezervy Zrychlené 
daňové  
odpisy

Výnosy ze  
smluv se 

zákazníky

Ostatní Celkem

1. 1. 2017 0 250 259 0 22 531

zisk (+)/ztráta (-) běžného období 0 2 43 0 -5 40

31. 12. 2017 0 252 302 0 17 571

iFrs 15 počáteční zůstatek k 1. 1. 2018 0 0 0 12 0 12

iFrs 9 počáteční zůstatek k 1. 1. 2018 0 0 0 0 7 7

zisk (+)/ztráta (-) běžného období 8 17 -11 11 -18 8

31. 12. 2018 8 269 291 23 6 597

18  DeriVÁToVÉ FiNaNČNÍ NÁsTroJe

fOrwardOvé smlOuvy 

společnost měla ke konci roku 2018 otevřené měnové forwardové smlouvy v celkové nominální hodnotě 2 541 mil. Kč (k 31. prosinci 2017: 1 211 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 2018 byly otevřeny v roce 2018 a jsou splatné do konce roku 
2019. V roce 2018 byly vypořádány smlouvy v celkové nominální hodnotě 3 227 mil. Kč (v roce 2017: 2 555 mil. Kč).  
 

Otevřené měnové forwardové smlouvy (mil. Kč) 31. 12. 2018 31. 12. 2017

otevřené měnové forwardové smlouvy zajišťující ostatní cizoměnové závazky:

Kladná reálná hodnota (viz poznámka 6) 5 0

záporná reálná hodnota (viz poznámka 13) -11 -21

Celkem -6 -21

19  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 2018 a k 31. prosinci 2017 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.
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Kapitálové fondy zahrnují zejména zákonný rezervní fond, který společnost musí tvořit v souladu s jejími stanovami. použití zákonného rezervního 
fondu je omezeno stanovami a fond nesmí být vyplacen akcionářům.

V roce 2018 společnost vyplatila dividendu ve výši 4 389 mil. Kč (v roce 2017: 4 720 mil. Kč) (viz poznámka 29). Dividenda na jednu akcii vyplacená 
v roce 2018 byla 8 440 Kč (v roce 2017: 9 078 Kč).

20  DoDaTeČNÉ iNFormace K FiNaNČNÍm NÁsTroJŮm

Finanční aktiva a závazky podle tříd* mil. Kč Kategorie podle IFRS 9 31. 12. 2018  
Účetní hodnota

31. 12. 2017 
Účetní hodnota

Aktiva

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, z toho: 2 637 5 254

peníze Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 436 689

Termínované vklady Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 2 201 4 565

Obchodní a jiné pohledávky**, z toho: Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 6 292 5 596 

Ostatní finanční aktiva, z toho: 3 634 128

Úvěry ve skupině Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 3 629 128

měnové forwardy s kladnou reálnou hodnotou V reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (k obchodování) 5 0

Závazky

Krátkodobé obchodní  a jiné závazky** z toho: 4 514 4 373

obchodní závazky Finanční závazky v naběhlé hodnotě 4 503 4 352

měnové forwardy se zápornou reálnou hodnotou V reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 
(k obchodování)

11 21

Krátkodobé ostatní finanční závazky, z toho: 234 180

závazky z finančního pronájmu Finanční závazky v naběhlé hodnotě 125 159

ostatní úročené závazky Finanční závazky v naběhlé hodnotě 109 21

Dlouhodobé ostatní finanční závazky, z toho: 1 264 1 308

přijatá depozita Finanční závazky v naběhlé hodnotě 6 6

ostatní úročené závazky Finanční závazky v naběhlé hodnotě 48 39

závazky z finančního pronájmu Finanční závazky v naběhlé hodnotě 1 210 1 263

*   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 13)

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 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

Částka, která je 
předmětem rámcové 

dohody o zápočtu 
a podobných 

ujednání ve výkazu 
finanční pozice

Celková čistá 
hodnota

obchodní a jiné pohledávky 6 292 0 6 292 165 6 127

obchodní závazky -4 503 0 -4 503 -165 -4 338
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Následující tabulka zobrazuje obchodní pohledávky a závazky kde proběhl zápočet k 31. prosinci 2017: 
 

31. 12. 2017  
mil. Kč

Hrubá hodnota 
kompenzace 

ve výkazu finanční 
pozice

Hrubá hodnota 
zápočtu ve výkazu 

finanční pozice

Čistá hodnota 
po kompenzaci 

ve výkazu finanční 
pozice

Částka, která je 
předmětem rámcové 

dohody o zápočtu 
a podobných 

ujednání ve výkazu 
finanční pozice

Celková čistá 
hodnota

obchodní a jiné pohledávky 5 596 0 5 596 36 5 560

obchodní závazky -4 352 0 -4 352 - 36 -4 316

21  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 2018 2017

prodej zboží 2 495 2 159

poskytování služeb mobilní telekomunikační sítě 18 388 18 298

poskytování služeb pevné telekomunikační sítě 4 633 4 897

poskytování iT služeb 1 460 1 445

Celkem výnosy ze smluv se zákazníky 26 976 26 799

Výnosy vykázané v účetním období, které byly zahrnuty v počátečním zůstatku smluvních závazků na začátku účetního období: 
 

mil. Kč 2018

Výnosy ze smluv se zákazníky 524

Celkem 524

hodnota transakční ceny přiřazená na závazky z plnění, které nejsou ke konci účetního období splněny:  
 

mil. Kč 2018

zbývající částka transakční ceny 5 706

Celkem 5 706

společnost očekává, že zbývající částka transakční ceny, přidělená nevypořádaným smlouvám k 31. prosinci 2018, bude vykázána do výnosů následovně:

  73% během příštího účetního období (4 204 mil. Kč)

  26% během druhého roku (1 434 mil. Kč)

  zbylá část během třetího až desátého roku (68 mil. Kč).
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22  osTaTNÍ proVozNÍ VýNosY

mil. Kč 2018 2017

zisk z prodeje dlouhodobého majetku 36 139

rozpuštění rezerv 84 50

Výnosy z přefakturace služeb v rámci skupiny DTaG 883 819

Nájemné 120 67

pokuty a penále 2 3

Výnosy z propagace 105 113

Jiné provozní výnosy 43 41

Dividendový výnos 111 250

Celkem 1 384 1 482

23  NaKoupeNÉ zboŽÍ, maTeriÁl a TeleKomuNiKaČNÍ sluŽbY

mil. Kč 2018 2017

Náklady na pořízení zboží a materiálu 2 491 2 420

Náklady na telekomunikační služby 5 511 5 501

Údržba telekomunikační sítě 477 534

spotřeba energie – telekomunikační síť 436 401

ostatní 220 315

Celkem 9 135 9 171

24  osobNÍ NÁKlaDY 

mil. Kč 2018 2017

mzdové náklady 2 660 2 609

Náklady na sociální zabezpečení – důchodové pojištění a připojištění 571 553

Náklady na sociální zabezpečení – ostatní 318 307

odměny členům statutárních orgánů 18 0

Celkem 3 567 3 469

Průměrný počet zaměstnanců 3 499 3 414

počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu zaměstnanců za celý rok. společnost poskytuje zaměstnancům příspěvek na penzijní 
připojištění. V roce 2018 celková výše příspěvku dosáhla 25 mil. Kč (v roce 2017: 26 mil. Kč).

mzdové náklady zahrnují rovněž amortizaci kapitalizovaných smluvních nákladů na získání smlouvy se zákazníkem ve výši 83 mil. Kč v roce 2018.

25  oDpisY

mil. Kč 2018 2017

odpisy licencí 385 421

odpisy ostatních nehmotných aktiv 1 484 1 331

odpisy hmotných dlouhodobých aktiv 2 407 2 859

Celkem 4 276 4 611
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26  osTaTNÍ proVozNÍ NÁKlaDY

mil. Kč 2018 2017

Náklady na externí marketingové služby 546 602

provize obchodním partnerům 955 843

Čistá ztráta ze snížení hodnoty pohledávek a odpisy pohledávek 102 191

Nájemné a operativní leasing 947 1 044

přefakturace služeb sdílených v rámci skupiny DTaG 515 502

opravy a údržba (kromě telekomunikační sítě) 552 654

licenční poplatky 320 355 

ostatní provozní náklady související se zaměstnanci 160 152

právní, konzultační a auditorské poplatky 214 332

Kancelářské dodávky, poštovné, bankovní poplatky 98 128 

ostatní 23 656 

Celkem 4 432 5 459

provize obchodním partnerům zahrnují rovněž amortizaci kapitalizovaných smluvních nákladů na získání smlouvy se zákazníkem ve výši 635 mil. Kč 
v roce 2018.

27  FiNaNČNÍ VýNosY a NÁKlaDY

mil. Kč 2018 2017

Úrokové výnosy 43 2

Kurzové zisky 130 82

ostatní finanční výnosy 47 44

Finanční výnosy celkem 220 128

Úrokové náklady -67 -69

Kurzové ztráty -129 -143

ostatní finanční náklady 0 -3

Finanční náklady celkem -196 -215

Čisté finanční výnosy (+) / náklady (-) 24 -87

28  Daň z pŘÍJmŮ

Daňový náklad se skládá z následujících položek: 
 

mil. Kč 2018 2017

splatná daň -1 284 -974

odložená daň (viz poznámka 17) -94 -121

Daň z příjmů -1 378 -1 095
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Daň z příjmů byla vypočtena následujícím způsobem:  
 

mil. Kč 2018 2017

Účetní zisk před zdaněním 6 974 5 484

Daň při použití zákonné daňové sazby* -1 325 -1 042

Vliv následujících položek:

Daňově neuznatelné náklady -43 -82

Nezdaňované výnosy 28 2

Dodatečné snížení/zvýšení daně za minulá období -4 -3

ostatní -34 30

Daň z příjmů -1 378 -1 095

* V roce 2018 a 2017 byla použita sazba 19 % v souladu se zákonem o daních z příjmů.

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.

společnost je ovládána společnostmi tak, jak je popsáno v poznámce 1.

transakce s akcIOnářI (přímýmI, nepřímýmI a kOnečnOu mateřskOu spOlečnOstí): 
 
mil. Kč 2018 2017

roaming, propojení a související nakoupené služby 200 217

ostatní nakoupené služby a hmotné dodávky 77 47

Náklady z přefakturace služeb 155 203

Nákupy cizích měn v tržní hodnotě* 4 490 1 254

Nákupy celkem 4 922 1 721

roaming, propojení a související prodané služby 263 473

Výnosy z přefakturace služeb a užívání společných platforem 287 216

Prodeje celkem 550 689

* 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 31. 12. 2018 31. 12. 2017

pohledávky z roamingu, propojení a souvisejících poskytnutých služeb 404 275

pohledávky z derivátů (reálná hodnota) 5 0

pohledávky z úvěru ve skupině 3 629 128

Pohledávky celkem 4 038 403

závazky z roamingu, propojení a souvisejících nakoupených služeb 558 534

závazky z derivátů (reálná hodnota) 11 7

Závazky celkem 569 541

V roce 2018 ani v roce 2017 společnost neuskutečnila žádné transakce se svou mateřskou společností Deutsche Telekom europe b.V.
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transakce s dceřInOu spOlečnOstí: 
 
mil. Kč 2018 2017

roaming, propojení a související nakoupené služby 5 3

ostatní nakoupené služby a hmotné dodávky 48 0

Nákupy celkem 53 3

roaming, propojení a související prodané služby 3 4

Prodeje celkem 3 4

zůstatky vzniklé z prodejů/nákupů zboží a služeb od dceřiné společnosti: 
 

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017

pohledávky z ostatních služeb a slev 1 0

Pohledávky celkem 1 0

závazky z ostatních služeb a slev 12 5

Závazky celkem 12 5

transakce s OstatnímI spřízněnýmI stranamI ve skupIně dtaG: 
 
mil. Kč 2018 2017

roaming, propojení a související nakoupené služby 334 464

ostatní nakoupené služby a hmotné dodávky 259 232

Náklady z přefakturace služeb 360 296

Nákupy celkem 953 992

roaming, propojení a související prodané služby 232 491

Výnosy z přefakturace služeb a užívání společných platforem 577 523

ostatní výnosy 17 2

Prodeje celkem 826 1 016

zůstatky vzniklé z prodejů/nákupů zboží a služeb od ostatních spřízněných stran ve skupině DTaG: 
 

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017

pohledávky ze záloh, ostatních služeb a slev 395 303

Pohledávky celkem 395 303

závazky z ostatních služeb a slev 437 359

Závazky celkem 437 359

KrÁTKoDobÉ zamĚsTNaNecKÉ poŽiTKY  
 

2018 2017

mil. Kč Průměrný počet 
zaměstnanců

Částka Průměrný počet 
zaměstnanců

Částka

Výkonné vedení 24 126 26 137

představenstvo 3 18 3 0

Dozorčí rada 3 0 4 0

Celkem 30 144 33 137

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 2018 činila 27 mil. Kč (v roce 2017: 23 mil. Kč).

příspěvky penzijního připojištění představovaly pro řídící pracovníky v roce 2018 částku 1 mil. Kč (v roce 2017: 1 mil. Kč).
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zamĚsTNaNecKÉ poŽiTKY po sKoNČeNÍ pracoVNÍho pomĚru posKYTNuTÉ ŘÍDÍcÍm pracoVNÍKŮm 
 

mil. Kč 2018 2017

Výplata motivačního bonusového programu* 34 2

odstupné 1 3

*  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. 

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 vykázána celková rezerva v mil. Kč ve výši:  
 

Bonusový plan Způsob výplaty 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Variable ii peněžní 0 18

lTi (long-Term incentive plan) peněžní 51 29

smp (share matching plan) akciový 0 1

DiViDeNDY

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 17. dubna 2018 vyplatila společnost svému jedinému akcionáři dividendu v celkové výši 4 389 mil. Kč. 

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 4. dubna 2017 vyplatila společnost svému jedinému akcionáři dividendu v celkové výši 4 720 mil. Kč. 

V roce 2018 obdržela společnost od své dceřiné společnosti dividendu ve výši 111 mil Kč (v roce 2017 obdržela 250 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 společnosti si není vědomo žádných 
skutečností, které by v budoucnosti mohly vést ke vzniku významného potenciálního závazku vyplývajícího z těchto kontrol. 

31  smluVNÍ a JiNÉ buDoucÍ zÁVazKY a pŘÍslibY

K 31. prosinci 2018 a k 31. prosinci 2017 měla společnost uzavřeny smlouvy s hlavními dodavateli v oblasti technologií a služeb v následujících hodnotách:  
 

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Do 1 roku 1 807 1 864

1–3 roky 303 816

3–5 let 121 180

Nad 5 let 15 213

Celkem 2 246 3 073

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

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Do 1 roku 426 651

1–3 roky 428 517

3–5 let 386 382

Nad 5 let 1 268 1 417

Celkem 2 508 2 967

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

T-Mobile Czech Republic a.s.
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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 společnosti k vydání dne 15. března 2019. 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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KoNsoliDoVaNý VýKaz FiNaNČNÍ pozice
roK KoNČÍcÍ 31. prosiNce 2018

mil. Kč Pozn. 31.12. 2018 31. 12. 2017

AKTIVA

OBĚŽNÁ AKTIVA

peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 4 2 886 5 457

obchodní a jiné pohledávky 5 6 310 5 611

ostatní finanční aktiva 6 3 634 128

zásoby 7 868 731

Náklady příštích období a ostatní oběžná aktiva 492 404

smluvní aktiva 8 606 0

smluvní náklady 8 588 0

zaplacená záloha na daň z příjmů 0 65

Oběžná aktiva celkem 15 384 12 396

DLOUHODOBÁ AKTIVA

Dlouhodobý nehmotný majetek 9 8 052 8 420

Goodwill 10 1 441 1 375

Dlouhodobý hmotný majetek 11 16 252 16 117

smluvní aktiva 8 22 0

smluvní náklady 8 201 0

Náklady příštích období a ostatní dlouhodobá aktiva 277 224

Dlouhodobá aktiva celkem 26 245 26 136

AKTIVA CELKEM 41 629 38 532

ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

obchodní a jiné závazky 13 5 376 5 635

ostatní finanční závazky 14 234 180

rezervy 15 338 397

smluvní závazky 8 636 0

Výnosy příštích období 16 79 240

Daň z příjmů 293 0

Krátkodobé závazky celkem 6 956 6 452

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

ostatní finanční závazky 14 1 264 1 308

rezervy 15 830 887

smluvní závazky 8 199 0

Výnosy příštích období 16 0 3

odložený daňový závazek 17 951 635

Dlouhodobé závazky celkem 3 244 2 833

ZÁVAZKY CELKEM 10 200 9 285

VLASTNÍ KAPITÁL

základní kapitál 19 520 520

emisní ážio 19 397 397

Kapitálové fondy 19 104 105

Nerozdělený zisk 30 408 28 225

Vlastní kapitál celkem 31 429 29 247

PASIVA CELKEM 41 629 38 532

příloha na stranách 104 až 135 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 
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KoNsoliDoVaNý VýKaz ÚplNÉho VýsleDKu
roK KoNČÍcÍ 31. prosiNce 2018

mil. Kč Pozn. 2018 2017

Výnosy ze smluv se zákazníky 21 27 231 27 053

ostatní provozní výnosy 22 1 266 1 232

Nakoupené zboží, materiál a telekomunikační služby 23 -9 170 -9 196

osobní náklady 24 -3 586 -3 487

odpisy 25 -4 361 -4 696

ostatní provozní náklady 26 -4 410 -5 445

Provozní výsledek 6 970 5 461

Finanční výnosy 27 223 129

Finanční náklady 27 -198 -220

Zisk před zdaněním 6 995 5 370

Daň z příjmů 28 -1 405 -1 120

Čistý zisk běžného období 5 590 4 250

ostatní úplný výsledek 0 0

Úplný výsledek za období 5 590 4 250

příloha na stranách 104 až 135 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 
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KoNsoliDoVaNý VýKaz zmĚN VlasTNÍho KapiTÁlu
roK KoNČÍcÍ 31. prosiNce 2018

mil. Kč Pozn. Základní kapitál Emisní  ážio Kapitálové fondy Nerozdělený zisk Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2017 520 397 106 28 695 29 718

Úplný výsledek 0 0 0 4 250 4 250

Čistý zisk za období 0 0 0 4 250 4 250

Transakce s akcionáři 0 0 0 -4 720 -4 720

Vyplacené dividendy 29 0 0 0 -4 720 -4 720

akciový bonusový plán řídících pracovníků 0 0 -1 0 -1

Zůstatek k 31. 12. 2017 520 397 105 28 225 29 247

Dopad z přijetí IFRS 15 a IFRS 9 k 1. 1. 2018 0 0 0 982 982

Upravený zůstatek k 1. 1. 2018 520 397 105 29 207 30 229

Úplný výsledek 0 0 0 5 590 5 590

Čistý zisk za období 0 0 0 5 590 5 590

Transakce s akcionáři 0 0 0 -4 389 -4 389

Vyplacené dividendy 29 0 0 0 -4 389 -4 389

Akciový bonusový plán řídících pracovníků 0 0 -1 0 -1

Zůstatek k 31. 12. 2018 520 397 104 30 408 31 429

příloha na stranách 104 až 135 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 
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KoNsoliDoVaNý VýKaz peNĚŽNÍch ToKŮ
roK KoNČÍcÍ 31. prosiNce 2018

mil. Kč Pozn. 2018 2017

Peněžní toky z provozní činnosti

zisk před zdaněním 6 995 5 370

Úpravy o nepeněžní operace:

odpisy 25 4 361 4 696

Úrokové náklady netto 27 25 67

zisk z prodeje dlouhodobého majetku -30 -139

změna stavu rezerv 70 344

ostatní nepeněžní výnosy (-)/náklady (+) netto -71 244

peněžní toky z provozní činnosti před změnami pracovního kapitálu 11 350 10 786

změna stavu obchodních a jiných pohledávek -1 318 -553

změna stavu zásob -137 -58

změna stavu obchodních a jiných závazků 634 459

peněžní toky z provozní činnosti 10 529 10 419

zaplacená daň z příjmů -963 -903

Úroky vyplacené -67 -69

Úroky přijaté 42 3

Čisté peněžní toky z provozní činnosti 9 541 9 461

Peněžní tok z investiční činnosti

pořízení dlouhodobého majetku 9, 11 -3 993 -3 198

příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 59 104

příjmy z prodeje cenných papírů -49 -44

Vydaná půjčka ve skupině -3 500 -128

Čisté peněžní toky z investiční činnosti -7 483 -3 266

Peněžní toky z finanční činnosti

příjem půjčky 0 140

příjem kontokorentu 44 19

splacení krátkodobého financování 2 -89 -34

splacení půjčky 0 -140

splacení kontokorentu -44 -19

Vyplacené dividendy 29 -4 389 -4 720

splácení závazků z finančních leasingů 11 -151 -216

Čisté peněžní toky z finanční činnosti -4 629 -4 970

Čisté zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů -2 571 1 225

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na začátku roku 4 5 457 4 232

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci roku 4 2 886 5 457

příloha na stranách 104 až 135 tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 
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pŘÍloha Ke KoNsoliDoVaNÉ ÚČeTNÍ zÁVĚrce
roK KoNČÍcÍ 31. prosiNce 2018

1  VŠeobecNÉ iNFormace

InfOrmace O skupIně a spOlečnOstI

skupina T-mobile czech republic, a.s. (dále jen „skupina“) se skládá ze společnosti T-mobile czech republic a.s. (dále jen „společnost“) se sídlem 
Tomíčkova 2144/1, praha 4 a dceřiných společností:

  ce colo czech s.r.o. se sídlem Nad elektrárnou 1428/47, praha 10 („Dceřiná společnost“ nebo „ce colo czech“);

  lemo internet a.s. se sídlem Trutnov, střední předměstí, Kubelíkova 798 („Dceřiná společnost“ nebo „lemo internet”);

  regioNeT morava, a.s. se sídlem Třanovice 350 („Dceřiná společnost“ nebo „regioNeT morava”).

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. 

vlastnIcká struktura skupIny

Vlastnická struktura skupiny byla k 31. prosinci 2018 a 31. prosinci 2017 následující: 
 

Akcionář Počet akcií Splacený základní kapitál

tis. ks mil. Kč %

Deutsche Telekom europe b.V. 520 520 100

Celkem 520 520 100 

Konečnou mateřskou společností skupiny v průběhu účetních období končících 31. prosince 2018 a 31. prosince 2017 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.

 

lIcence a Ochranné známky 

skupina má k 31. prosinci 2018 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 122 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

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.

pouŽiTÍ NoVých/reViDoVaNých sTaNDarDŮ a NoVých sTaNDarDŮ (VČeTNĚ NoVel eXisTuJÍcÍch sTaNDarDŮ) DosuD 
NeapliKoVaNých sKupiNou

V roce 2018 skupina aplikovala následující standardy a novely standardů. 

a) Aplikováno v průběhu roku:

  iFrs 9, Finanční nástroje (novelizovaný v červenci 2014, účinný pro roční období začínající dne 1. ledna 2018 nebo později). standard zahrnuje 
model pro klasifikaci a oceňování, model znehodnocení na základě „očekávané ztráty“a podstatně upravuje přístup k zajišťovacímu účetnictví.

  iFrs 15, Výnosy ze smluv se zákazníky (vydaný v květnu 2014, účinný pro roční období začínající dne 1. ledna 2018 nebo později). standard 
nahrazuje standard ias 18, který pokrýval smlouvy na prodej zboží a služeb a standard ias 11, který pokrýval dlouhodobé smlouvy. standard iFrs 
15 je založen na principu, že výnos je vykázán v okamžiku převodu kontroly nad zbožím nebo službou na zákazníka.

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:

  iFrs 16, leasingy (vydán v lednu 2016, účinný pro roční období začínající dne 1. ledna 2019 nebo později). 

   Výsledkem zavedení nového standardu bude rozeznání téměř všech nájmů do výkazu finanční pozice u nájemce z důvodu odstranění rozdílu 
mezi operativním a finančním leasingem. podle nového standardu je rozeznáno aktivum (právo užívání najatého majetku) a finanční závazek 
splácet splátky. Každá leasingová splátka bude alokována mezi závazkem a finančním nákladem. Finanční náklad bude po dobu trvání 
leasingu účtován do výkazu zisku a ztrát za účelem dosažení konstantní pravidelné úrokové míry na zbývající hodnotu závazku. právo užívání 
najatého majetku bude lineárně odepisováno po dobu kratší z doby životnosti daného aktiva a doby trvání leasingu.

   stejně se bude přistupovat k nájmům do 12 měsíců nebo nájmům s nízkou hodnotou, ačkoliv standard dovoluje výjimky pro tyto nájmy. 
V souladu s politikami skupiny není tato výjimka aplikována a skupina má ke všem nájmům 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 nájemní smlouvy a o všech souvisejících nenájemních komponentách jako o jednotné nájemní komponentě. 
skupina bude aplikovat tato praktická zjednodušení (volba účetní politiky), a proto nenájemní komponenty, které jsou fixní a placeny 
pronajímateli, např. vybavení, náklady na údržbu, pojišťovací služby apod. nebudou odděleny, ale kapitalizovány.

   skupina sestavila projektový tým, který posoudil všechny skupinové nájemní smlouvy v loňském roce podle nových účetních pravidel iFrs 16. 
skupina má najatý různý majetek, technickou infrastrukturu, vybavení a automobily. standard bude mít především vliv na účtování skupinového 
operativního nájmu.

   Ke dni účetní závěrky má skupina nevypověditelné závazky z operativního nájmu ve výši2 508 mil. Kč, viz poznámka 31.

pro stávající operativní nájemní smlouvy skupina očekává vykázání k 1. lednu 2019 aktivum z práva k užívání přibližně ve výši 6 300 mil. Kč, závazek 
z leasingu přibližně ve výši 6 312 mil. Kč (po úpravách pro předplacené a časově rozlišené leasingové platby k 31. prosinci 2018). z důvodu přijetí 
standardu iFrs 16, bude část původních finančních nájmů dle ias 17 ve výši 503 mil. Kč odúčtována, z čehož 413 mil. Kč bude vykázáno na časovém 
rozlišení, což povede k vykázání odložené daňové pohledávky ve výši 0,5 mil. Kč. skupina neočekává významný dopad na celková čistá aktiva a čistá 
oběžná aktiva. 

skupina očekává, že se čistý zisk po zdanění v roce 2019 sníží přibližně o 113 mil. Kč v důsledku přijetí nových pravidel a ebiTDa se zvýší o 923 mil. Kč 
v důsledku snížení nájemného za rok 2019.
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V roce 2019 se peněžní toky z provozní činnosti sníží a peněžní toky z finanční činnosti zvýší přibližně o 895 mil. Kč vzhledem k tomu, že splácení 
jistiny závazku z nájmu bude klasifikováno jako peněžní toky z finanční činnosti.

Činnost skupiny jako pronajímatele je nevýznamná, a proto skupina neočekává žádné významné dopady na účetní závěrku. Nicméně, některé 
doplňující informace budou příští rok vyžadovány.

skupina hodlá uplatnit upravený retrospektivní přístup k přechodu a nebude upravovat částky komparativ pro rok předcházející prvnímu roku přijetí, 
kumulovaný efekt prvotního použití iFrs 16 bude vykázán jako úprava počátečního stavu Nerozděleného zisku.

u ostatních novelizovaných standardů a interpretací skupina neočekává významný dopad na účetní závěrku skupiny.

a) pouŽiTÍ oDhaDŮ

při sestavování účetní závěrky skupina používá odhady a předpoklady o výši účetní hodnoty aktiv a závazků, která není okamžitě zřejmá z jiných 
zdrojů. odhady a příslušné předpoklady se realizují na základě zkušeností z minulých období a jiných faktorů včetně očekávaných budoucích 
událostí, které se v daném případě považují za relevantní. skutečné výsledky se od těchto odhadů mohou lišit.

odhady a předpoklady, u kterých je riziko významné změny zůstatkových hodnot aktiv a závazků v následných účetních obdobích jsou v této účetní 
závěrce popsány. odhady a příslušné předpoklady se pravidelně prověřují. opravy účetních odhadů se vykazují v období, ve kterém byl daný odhad 
opraven (pokud má oprava vliv pouze na příslušné období) a v budoucích obdobích (pokud má oprava vliv na běžné i budoucí období).

mezi odhady patří zejména:

  odhad zpětně získatelné částky penězotvorné jednotky, ke které je přiřazen goodwill pro účely testování snížení hodnoty (viz poznámka 10),

  opravná položka k pochybným pohledávkám (viz poznámka 5),

  doby životnosti zákaznických bází a ostatního nehmotného majetku (viz poznámka 9),

  reálná hodnota společně držených aktiv v rámci smlouvy o sdílení sítí (viz poznámka 11).

b) 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.

c) 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.
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D) GooDWill

Goodwill, který vzniká při akvizici podniku, představuje přebytek

 předané protihodnoty,

 hodnoty nekontrolního podílu na koupeném podniku, a

  reálné hodnoty původního podílu na vlastním kapitálu koupeného podniku k datu akvizice nad čistou reálnou hodnotou identifikovatelných aktiv 
a závazků koupeného podniku k datu akvizice. 

V případě, že jsou tyto hodnoty nižší než čistá reálná hodnota identifikovatelných aktiv a závazků koupeného podniku, rozdíl je rozeznán přímo 
do hospodářského výsledku jako výhodná koupě.

Goodwill vzniklý při akvizici dceřiných společností je zahrnut v nehmotných aktivech. Goodwill není odepisován, ale je jednou ročně, případně častěji, 
existuje-li náznak možného snížení hodnoty, testován na snížení hodnoty. Goodwill je oceněn pořizovacím nákladem sníženým o kumulované ztráty ze 
snížení hodnoty. zisky a ztráty z prodeje podniku zahrnují účetní hodnotu goodwill, který se vztahuje k prodanému podniku.

pro účely testování snížení hodnoty se goodwill přiřadí penězotvorným jednotkám nebo skupinám penězotvorných jednotek, o nichž se předpokládá, 
že budou mít prospěch z podnikové kombinace, ve které goodwill vznikl. penězotvorné jednotky nebo skupiny penězotvorných jednotek jsou 
identifikovány na nejnižší úrovni, na které je goodwill sledován pro interní manažerské účely, tj. provozní segmenty. skupina je považována za jednu 
penězotvornou jednotku.

e) pŘepoČTY cizÍch mĚN

Funkční měna a měna používaná pro vykazování je česká koruna. Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány kurzem  
České národní banky platným v den transakce. zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým 
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. 

F)  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 něž 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.

G) peNĚŽNÍ prosTŘeDKY a peNĚŽNÍ eKViValeNTY

peněžní prostředky a ekvivalenty peněžních prostředků představují peníze v hotovosti bankovní depozita a jiné vysoce likvidní finanční nástroje 
směnitelné za známou částku peněžních prostředků a splatností kratší než 3 měsíce od data pořízení (zejména depozitní směnky a termínové vklady). 

h) zÁsobY

Nakoupené zásoby jsou oceněny pořizovací cenou nebo čistou realizovatelnou hodnotou a to nižší z obou hodnot. pořizovací cena nakupovaných 
zásob zahrnuje zejména cenu pořízení a ostatní náklady spojené s dodáním zásob na místo uskladnění. Tyto náklady zahrnují zejména clo skladovací 
poplatky při dopravě a dopravné za dodání na místo skladování. Čistá realizovatelná hodnota

je stanovena na úrovni očekávané prodejní ceny při běžném obchodování po odečtení očekávaných nákladů na prodej. V případě mobilních telefonů 
při posuzování čisté realizovatelné hodnoty je také zohledňována současná hodnota očekávaných peněžních toků vázaných na smlouvu uzavřenou 
s koncovým zákazníkem. 

skupina vytváří opravné položky k zastaralým pomalu obrátkovým a poškozeným zásobám, o které jsou příslušné zůstatky zásob sníženy.

pro veškeré úbytky nakoupených zásob užívá skupina metodu váženého průměru.

i) 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.
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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.

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 smlouvou 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, 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 akiva, 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 vykázané do zisku nebo ztráty

skupina využívá měnové forwardy pro zajištění očekávaných peněžních toků. Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty jsou 
prvotně vykázána v reálné hodnotě a následně oceňována reálnou hodnotou. Nerealizované zisky a ztráty z přecenění finančních aktiv na reálnou 
hodnotu, stejně jako realizované zisky a ztráty, jsou vykázány v zisku nebo ztrátě. informace o účtování finančních derivátů jsou uvedeny v poznámce 3.

Finanční závazky

Finanční závazky se klasifikují podle charakteru smluvních ujednání. Finanční závazky představují zejména závazky z obchodního styku, krátkodobé 
bankovní financování, závazky z finančního pronájmu, kontokorentní účty, úvěry od mateřské společnosti DTaG a ostatní závazky. 

Krátkodobé závazky z obchodního styku a ostatní finanční závazky, kromě závazků v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty jsou prvotně 
vykázány v reálné hodnotě a následně oceňovány v zůstatkové hodnotě s použitím metody efektivní úrokové sazby.

přehled finančních aktiv a závazků dle jednotlivých tříd je uveden v poznámce 20.

J) DlouhoDobý hmoTNý maJeTeK

Dlouhodobý hmotný majetek, kromě pozemků je oceněn pořizovací cenou sníženou o kumulované odpisy a o snížení hodnoty. pořizovací cena 
zahrnuje cenu pořízení, dopravné, clo, poplatky za instalaci, výpůjční náklady, odhadované náklady na demontáž a vyřazení aktiva a na uvedení lokalit 
pro základnové stanice sítě do původního stavu a ostatní související náklady. 

odpisy jsou vypočteny s použitím lineární metody odpisování a jsou založeny na následujících odhadovaných životnostech majetku: 
 

Kategorie majetku Doba životnosti (v letech)

budovy stavby a technická zhodnocení pronajatých budov 10–50 let nebo podle doby pronájmu

provozní zařízení:

Technologická zařízení sítě (Gsm umTs) 3–10

Dopravní prostředky výpočetní technika a kancelářské vybavení 3–13
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pozemky, které jsou oceněny pořizovacími náklady, nejsou odepisovány.

zbytková hodnota aktiv a jejich životnost je posuzována a v případě potřeby upravena ke každému konci vykazovaného období.

Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku jsou v okamžiku vynaložení účtovány do zisku nebo ztráty.

V případě, že zůstatková hodnota majetku přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou hodnotu, je zůstatková hodnota snížena tak, aby odpovídala 
zpětně získatelné hodnotě tohoto majetku. zpětně získatelná hodnota je vypočtena jako vyšší z reálné hodnoty snížené o náklady na prodej a hodnoty 
z užívání, tj. současné hodnoty budoucích peněžních toků, které se očekávají, že budou získány z majetku nebo penězotvorné jednotky. 

zisk nebo ztráta z likvidace, prodeje nebo vyřazení majetku se stanoví jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní hodnotou majetku a jsou zaúčtovány 
v zisku nebo ztrátě.

K) DlouhoDobý NehmoTNý maJeTeK

Dlouhodobý nehmotný majetek představuje zejména následující položky:  
 
i) Licence UMTS

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

ii) Licence GSM

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

iii) Licence LTE

licence lTe představuje právo k poskytování komunikačních služeb na území České republiky a k výstavbě a provozování komunikačního zařízení 
ve standardu lTe. licence je vykázána ve výši ceny pořízení snížené o kumulované odpisy. licence je odpisována lineárně po dobu předpokládané 
životnosti. Dobou životnosti licence se předpokládá období od okamžiku, kdy je licence komerčně využitelná, do konce její platnosti v roce 2029.

iv) Software

Kapitalizované náklady na software zahrnují licenční poplatky za užívání softwaru, náklady na poradenské služby spojené s implementací softwaru 
a interní mzdové náklady přímo související s integrací nakoupeného softwaru. software je odpisován po dobu očekávané využitelnosti, tzn. dva až šest 
let nebo po dobu trvání smlouvy. Náklady na poradenské služby, které vznikají po zařazení příslušného softwarového systému do užívání a nesplňují 
kritéria pro kapitalizaci, jsou účtovány do nákladů v okamžiku vzniku.

v) Zákaznické báze

zákaznické báze získané podnikovou kombinací jsou vykázány v reálné hodnotě k datu akvizice. zákaznické báze 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 8 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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l) FiNaNČNÍ proNÁJem

pronajatý hmotný majetek, u kterého byly na skupinu převedeny všechny podstatné výhody a rizika obvykle spojená s vlastnictvím, je klasifikován jako 
finanční pronájem. majetek pořízený formou finančního pronájmu je aktivován v reálné hodnotě nebo v odhadované čisté současné hodnotě 
minimálních leasingových splátek, je-li tato hodnota nižší. odpovídající krátkodobé a dlouhodobé leasingové splátky očištěné o finanční náklady jsou 
vykázány jako ostatní krátkodobé a dlouhodobé finanční závazky. Finanční náklady jsou po dobu trvání finančního pronájmu účtovány do zisku nebo 
ztráty s využitím metody efektivní úrokové sazby.

pronajímaný majetek, u kterého všechny podstatné výhody a rizika spojená s vlastnictvím přešla ze skupiny na nájemce, je klasifikován jako finanční 
pronájem. podkladové aktivum je vyřazeno a odpovídající krátkodobé a dlouhodobé leasingové splátky očištěné o finanční náklady jsou vykázány 
jako ostatní krátkodobá a dlouhodobá finanční aktiva.

m) operaTiVNÍ proNÁJem

o úhradách operativních nájmů je v průběhu doby trvání nájmu účtováno rovnoměrně do zisku nebo ztráty běžného období.

N) rezerVY 

skupina tvoří rezervy v případě, kdy existují současné smluvní nebo mimosmluvní závazky skupiny v důsledku minulých událostí a je pravděpodobné, 
že k vyrovnání těchto závazků bude nezbytné vynaložení prostředků, a lze provést spolehlivý odhad výše těchto závazků.

hodnota rezerv je stanovena jako diskontovaná současná hodnota očekávaných výdajů nutných k vyrovnání závazku, která vyjadřuje současné tržní 
ocenění časové hodnoty peněz a rizik se závazkem spojených. Nárůst rezervy v důsledku plynutí času je vykázán jako finanční náklad. 

skupina vykázala závazek z titulu povinnosti uvést pronajaté lokality do původního stavu v souladu s podmínkami nájemních smluv. odhadovaná 
hodnota závazku je aktivována do ocenění příslušného dlouhodobého hmotného majetku a je odpisována po dobu životnosti aktiva. závazek 

je ke konci vykazovaného období přepočten na současnou hodnotu a změna stavu závazku vykázána v hodnotě majetku nebo v zisku nebo ztrátě 
(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.

o) 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 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 a 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. 

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 konstatní, měli by být v souladu s iFrs 15 vykázané také konstatní měsíční výnosy. Jedna nebo 
více slev na službu může být poskytnuta 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.
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zákazníkovi je možné poskytnout rozpočet na budoucí nákup zboží a služeb a to buď na začátku platnosti smlouvy, nebo v budoucnu podepsáním 
rámcové smlouvy, která skupině zaručuje minimální měsíční přijaté platby. poskytnutý rozpočet lze použít na nákup hardwaru a/nebo nových služeb 
po dobu dohodnutnou v rámcové smlouvě na čerpání rozpočtu. po dobu čerpání rozpočtu je na měsíční bázi tvořen smluvní závazek. V okamžiku 
čerpání rozpočtu je vykázán výnos ve výši poměrné samostatné prodejní ceny hmotného práva.

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).

Účetní politika vykazování výnosů ze smluv se zákazníky před 1. lednem 2018

Účetní politiky použité ve srovnávacím období končící 31. prosincem 2017, které byly následně novelizovány standardem iFrs 15, jsou následující.

Výnosy zahrnují zejména výnosy z poskytování telekomunikačních služeb konečným zákazníkům a jiným subjektům, výnosy z prodeje zboží a výnosy 
ze systémových řešení (iT služby). Tyto tržby jsou vykázány bez daně z přidané hodnoty a po odečtení slev. Výnosy jsou vykázány v okamžiku, kdy 
částka výnosů může být spolehlivě oceněna, je pravděpodobné, že ekonomické užitky spojené s transakcí poplynou do účetní jednotky a že byla 
splněna specifická kritéria pro vykázání jednotlivých kategorií výnosů. 

hlavní část výnosů tvoří výnosy z hlasových služeb, mezi něž patří zejména výnosy za vnitrostátní či zahraniční (roaming) hovorné zákazníků a výnosy 
za propojení hovorů zákazníků ostatních operátorů komunikačních sítí do sítě skupiny. Výnosy z propojení hovorů jsou účtovány na základě platných smluv. 

Další významnou část výnosů tvoří měsíční paušály zákazníků, výnosy z nehlasových služeb, mezi něž patří zejména sms, datové přenosy a mms 
a výnosy z prodeje telefonních přístrojů, příslušenství a provozování optické sítě představují další významný typ výnosů.

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

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

skupina dále časově rozlišuje zřizovací poplatky fakturované na základě smluv o službách.

pro zpřesnění vykazování jsou zřizovací poplatky časově rozlišovány po předpokládanou dobu trvání souvisejících smluv o službách.

Výnosy z prodeje služeb jsou vykázány k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.

Výnosy z prodeje zboží jsou vykázány v okamžiku prodeje zboží zákazníkovi či nezávislému obchodnímu zástupci. 

skupina nabízí smlouvy s více elementy, v rámci kterých může zákazník koupit zboží společně s poskytnutím služby. hodnota výnosů připadajících 
na jednotlivé elementy smlouvy je založena na relativních reálných hodnotách jednotlivých elementů. reálná hodnota každého elementu je odvozena 
z aktuální tržní ceny samostatně prodávaných elementů. Výnosy související se zbožím jsou rozeznány v okamžiku přenesení rizik a výhod ze zboží 
na zákazníka, ke kterému dochází při dodání. Výnosy vztahující se k poskytnutí služby jsou rozeznány rovnoměrně po dobu trvání služby.

Tržby ze systémových řešení představují tržby z aplikace informačních technologií a telekomunikačního vybavení k ukládání, získávání, přenosu 
a manipulaci s daty a poskytování pokročilých řešení jako systémová integrace, cloudové aplikace, icT bezpečnost a desktop services management. 
smlouvy systémových řešení/integrace jsou převážně krátkodobé, fakturované za definované období a spotřebovaný materiál. Výnosy jsou vykázány 
v okamžiku poskytnutí služby.

Úrokové výnosy jsou časově rozlišeny s použitím efektivní úrokové sazby. 

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.

Provize poskytnuté obchodním partnerům

skupina poskytuje obchodním partnerům provize jako odměnu za získání nebo udržení zákazníka či za jiné služby poskytované skrze obchodního 
partnera (např. dobíjení kreditu na předplacených kartách, navýšení služeb poskytnutých zákazníkovi). provize jsou účtovány do nákladů v okamžiku 
jejich poskytnutí.

p) 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.
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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.

Q) 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. 

r) 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.

s) KomparaTiVa

skupina od 1. ledna 2018 přijala iFrs 15, Výnosy ze smluv se zákazníky a iFrs 9, Finanční nástroje, což vedlo ke změnám v účetních postupech 
a k úpravám hodnot vykázaných ve finančních výkazech. V souladu s přechodnými ustanoveními iFrs 15 a iFrs 9, skupina nová pravidla přijala 
retrospektivně a kumulativní dopad z prvotního použití těchto standardů vykázala jako úpravu počátečního zůstatku nerozděleného zisku k datu  
1. ledna 2018. celkově byly provedeny tyto úpravy hodnot vykázaných ve výkazu finanční pozice k datu prvotního použití standardů (1. ledna 2018): 
 

mil. Kč IAS 18  
zůstatková hodnota

31. 12. 2017

IFRS 15  
Reklasifikace

IFRS 15  
Přecenění

IFRS 9  
Přecenění

IFRS 15  
zůstatková hodnota

1. 1. 2018

AKTIVA

OBĚŽNÁ AKTIVA

obchodní a jiné pohledávky 5 611 0 0 -36 5 575

smluvní aktiva 0 0 511 0 511

smluvní náklady 0 0 499 0 499

Oběžná aktiva celkem 12 396 0 1 010 -36 13 370

DLOUHODOBÁ AKTIVA

smluvní aktiva 0 0 30 0 30

smluvní náklady 0 0 184 0 184

Dlouhodobá aktiva celkem 26 136 0 214 0 26 350

AKTIVA CELKEM 38 532 0 1 224 -36 39 720
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mil. Kč IAS 18  
zůstatková hodnota

31. 12. 2017

IFRS 15  
Reklasifikace

IFRS 15  
Přecenění

IFRS 9  
Přecenění

IFRS 15  
zůstatková hodnota

1. 1. 2018

ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

obchodní a jiné závazky 5 635 -386 0 0 5 635

smluvní závazky 0 502 22 0 524

Výnosy příštích období 240 -116 -66 0 58

Krátkodobé závazky celkem 6 452 0 -44 0 6 408

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

smluvní závazky 0 0 19 0 19

odložený daňový závazek 635 0 238 -7 866

Dlouhodobé závazky celkem 2 833 0 257 -7 3 083

VLASTNÍ KAPITÁL

Neorzdělený zisk 28 225 0 1 011 -29 29 207

Vlastní kapitál celkem 29 247 0 1 011 -29 30 229

PASIVA CELKEM 38 532 0 1 224 -36 39 720

sesouhlasení počátečního zůstatku nerozděleného zisku a zisku běžného období:  
 

mil. Kč Nerozdělený zisk

31. 12. 2017 28 225

Dopad iFrs 9 -36

Dopad iFrs 15 1 249

odložená daň související s iFrs 9 a iFrs 15 -231

1. 1. 2018 29 207

hodnota úpravy vztahující se k aplikaci iFrs 15 k 31. prosinci 2018 pro dotčené řádky finančních výkazů:  
 

mil. Kč IAS 18 zůstatková hodnota 
31. 12. 2018

IFRS 15 Reklasifikace 
a přecenění

IFRS 15 zůstatková hodnota 
31. 12. 2018

AKTIVA

OBĚŽNÁ AKTIVA

smluvní aktiva 0 606 606

smluvní náklady 0 588 588

Oběžná aktiva celkem 14 190 1 194 15 384

DLOUHODOBÁ AKTIVA

smluvní aktiva 0 22 22

smluvní náklady 0 201 201

Dlouhodobá aktiva celkem 26 022 223 26 245

AKTIVA CELKEM 40 212 1 417 41 629

 

mil. Kč IAS 18 zůstatková hodnota 
31. 12. 2018

IFRS 15 Reklasifikace 
a přecenění

IFRS 15 zůstatková hodnota 
31. 12. 2018

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

smluvní závazky 0 636 636

Výnosy příštích období 800 -721 79

Krátkodobé závazky celkem 7 041 -85 6 956

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

smluvní závazky 0 199 199

Výnosy příštích období 110 -110 0

odložený daňový závazek 690 261 951

Dlouhodobé závazky celkem 2 894 350 3 244

ZÁVAZKY CELKEM 9 935 265 10 200

VLASTNÍ KAPITÁL

Nerozdělený zisk (bez zisku běžného období) 23 806 1 012 24 818

zisk běžného období 5 450 140 5 590

Vlastní kapitál celkem 30 277 1 152 31 429

PASIVA CELKEM 40 212 1 417 41 629
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hodnota úpravy vztahující se k aplikaci iFrs 9 je k 31. prosinci 2018 nevýznamná, a proto není zveřejněná. 
 

mil. Kč IAS 18 zůstatková 
hodnota 31. 12. 2018

IFRS 15 Reklasifikace 
a přecenění

IFRS 15 zůstatková 
hodnota 31. 12. 2018

Tržby 27 160 71 27 231

Nakoupené zboží, materiála telekomunikační služby -9 252 82 -9 170

osobní náklady -3 606 20 -3 586

Provozní zisk 6 797 173  6 970

Zisk před zdaněním 6 822 173 6 995

Čistý zisk běžného období 5 450 140 5 590

Úplný výsledek za období 5 450 140 5 590

3  ŘÍzeNÍ FiNaNČNÍch riziK 

prIncIpy řízení fInančních rIzIk

z činnosti skupiny vyplývá řada finančních rizik, zejména úvěrové riziko, riziko likvidity, riziko z pohybu měnových kurzů, úrokových sazeb. celková 
strategie řízení rizik skupiny se soustředí na nepředvídatelnost finančních trhů a snaží se minimalizovat potenciální negativní dopady na finanční 
výsledky skupiny prostřednictvím běžných provozních a finančních aktivit. za tímto účelem jsou na základě vyhodnocení rizika použity vybrané 
derivátové a nederivátové zajišťovací nástroje. Deriváty jsou užívány výhradně jako zajišťovací nástroj a ne jako nástroj k obchodování spekulacím. 
za účelem řízení úvěrového rizika jsou zajišťovací transakce obecně uzavírány s institucemi, které splňují požadavky zajišťovací strategie skupiny  
pro požadovaný rating.

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

TrŽNÍ riziKa

a) Měnové riziko

skupina operuje na mezinárodních trzích a je vystavena měnovému riziku zejména ve vztahu k eur. měnové riziko vzniká z budoucích obchodních 
transakcí, aktiv a závazků denominovaných v cizích měnách.

skupina pro zajištění měnového rizika spojeného s cizoměnovými dodavatelsko-odběratelskými vztahy používá finanční nástroje, zejména měnové 
forwardové smlouvy. Na základě zajišťovací strategie skupina zajišťuje 100 % jistých budoucích cizoměnových výdajů a 50–90 % ostatních 
očekávaných cizoměnových výdajů.

 

analýza citlivosti 

skupina provádí analýzu citlivosti na následujících položkách výkazu finanční pozice denominovaných v eur: 

  peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty,

  obchodní a jiné pohledávky,

  ostatní finanční aktiva,

  obchodní a jiné závazky,

  ostatní finanční závazky.

efekt pohybu ostatních měnových kurzů (sDr, usD, chF, Gbp, auD) nemá významný dopad na účetní závěrku skupiny. 

pokud by k 31. prosinci 2018 Kč oslabila o 10 % vůči eur, zatímco všechny ostatní proměnné by zůstávaly neměnné, zisk po zdanění by byl o 47 mil. Kč 
nižší. Naopak, pokud by k 31. prosinci 2018 Kč posílila o 10 % vůči eur, zatímco všechny ostatní proměnné by zůstávaly neměnné, zisk po zdanění by 
byl o 47 mil. Kč vyšší.

pokud by k 31. prosinci 2017 Kč oslabila o 10 % vůči eur, zatímco všechny ostatní proměnné by zůstávaly neměnné, zisk po zdanění by byl o 30 mil. Kč 
nižší. Naopak, pokud by k 31. prosinci 2017 Kč posílila o 10 % vůči eur, zatímco všechny ostatní proměnné by zůstávaly neměnné, zisk po zdanění by 
byl o 30 mil. Kč vyšší.
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b) Úrokové riziko

skupina investuje do finančních aktiv s krátkodobou splatností a fixní úrokovou sazbou. Takovéto nástroje nejsou vystaveny riziku fluktuace úrokových 
měr, a proto skupina toto riziko aktivně neřídí. za předpokladu, že by po splatnosti těchto nástrojů skupina reinvestovala prostředky do rovnocenných 
finančních nástrojů, byla by vystavena následujícím možným vlivům:  
 

Pohyb úrokové sazby o 100 bazických bodů* Dopad na zisk po zdanění v mil. Kč

31. 12. 2018 31. 12. 2017

pokles -49 -38

Nárůst 49 38

* za předpokladu neměnných ostatních proměnných

ÚVĚroVÉ riziKo

Výběr protistran pro transakce s finančními prostředky skupiny je omezen na vysoce bonitní instituce a je regulován podle postupů a směrnic 
stanovených v investiční strategii schválené valnou hromadou skupiny. skupina provádí pouze finanční transakce, jejichž původce nebo zajistitel má 
hodnocení úvěrové způsobilosti dané nezávislými globálními ratingovými agenturami bezpečně na investičním stupni (tzn. alespoň na stupni bbb+/
baa1) a zároveň je možné indikátory úvěrové kvality kontinuálně monitorovat prostřednictvím finančního trhu. 

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

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 vice 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. 2018  
mil. Kč

Před 
splatností

Po splatnosti Celkem

Do  90 dní 91–180 dní 181–360 dní 1–2 roky 2 roky a více

Obchodní pohledávky a nevyfakturované pohledávky

– obchodní pohledávky ze skupiny DTaG 616 131 7 43 2 0 799

– obchodní pohledávky za třetími stranami 4 450 622 119 128 244 2 367 7 930

Opravné položky

– k obchodním pohledávkám za třetími stranami -78 -36 -30 -63 -152 -2 134 -2 493

Jiné pohledávky

– jiné pohedávky za třetími stranami 74 0 0 0 0 0 74

Obchodní a jiné pohledávky (netto) 5 062 717 96 108 94 233 6 310

31. 12. 2017 Před 
splatností

Po splatnosti Celkem

mil. Kč Do 90 dní 91–180 dní 181–360 dni 1–2 roky 2 roky a více

Obchodní pohledávky a nevyfakturované pohledávky

– obchodní pohledávky ze skupiny DTaG 455 112 9 2 0 0 578

– obchodní pohledávky za třetími stranami 4 201 410 101 136 216 2 585 7 649

Opravné položky

– k obchodním pohledávkám za třetími stranami -123 -33 -44 -92 -166 -2 184 -2 642

Jiné pohledávky

– jiné pohedávky za třetími stranami 26 0 0 0 0 0 26

Obchodní a jiné pohledávky (netto) 4 559 489 66 46 50 401 5 611

brutto účetní hodnota obchodních a jiných pohledávek, která odráží maximální úvěrové riziko, k 31. prosinci 2018 činila 8 803 mil. Kč  
(31. prosince 2017: 8 253 mil. Kč).

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. 2018 Standard & Poor’s Dlouhodobý rating

mil. Kč BBB- až BBB+ A- to A+ AA- Nepřiřazeno Celkem

hotovost 0 0 0 14 14

bankovní účty 12 444 0 2 458

peněžní ekvivalenty 0 2 414 0 0 2 414

Celková expozice hotovosti, peněžních ekvivalentů a ostatních finančních aktiv 12 2 858 0 16 2 886

31. 12. 2017 Standard & Poor’s Dlouhodobý rating

mil. Kč BBB+ A- to A+ AA- Nepřiřazeno Celkem

hotovost 0 0 0 18 18

bankovní účty 16 854 0 4 874

peněžní ekvivalenty 0 4 565 0 0 4 565

Celková expozice hotovosti, peněžních ekvivalentů a ostatních finančních aktiv 16 5 419 0 22 5 457

skupina má též významnou koncentraci úvěrového rizka 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 2018 činilo 3 634 mil. Kč (31. prosince 2017: 

128 mil. Kč), viz. poznámka 6.
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Riziko likvidity

obezřetné řízení rizika likvidity předpokládá udržování dostatečné úrovně hotovosti a obchodovatelných cenných papírů, dostupnosti financování 
z přiměřeného objemu úvěrových produktů určených k tomuto účelu a schopnosti uzavřít tržní pozice. cílem 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.

skupina využívá finanční nástroje a praktiky pro optimalizaci při řízení pracovního kapitálu a likvidity v rámci dodavatelského řetězce, konkrétně 
reverzní faktoring obchodních závazků skupiny. 

analýza zbytkové splatnosti finančních závazků je uvedena v poznámce 13 a 14.

Odhad reálné hodnoty finančních nástrojů 

Finanční aktiva a závazky oceněné reálnou hodnotou jsou klasifikovány do tří úrovní podle způsobu stanovení jejich reálné hodnoty:

  úroveň 1 – použity kótované ceny (neupravené) na aktivních trzích pro identická aktiva nebo závazky, 

  úroveň 2 – použita jiná vstupní data než kótované ceny obsažené v úrovni 1 zjistitelná přímo (např. jako ceny) nebo nepřímo (tj. odvozené od cen) 
pro dané aktivum nebo závazek, a

  úroveň 3 – použitá vstupní data pro ocenění aktiva nebo závazku nejsou odvozena z informací zjistitelných na trhu.

Následující tabulka zobrazuje finanční aktiva a závazky skupiny oceněné reálnou hodnotou k 31. prosinci 2018. skupina nemá žádná finanční aktiva 
a závazky oceněné reálnou hodnotu v kategorii 1 a 3.  
 

mil. Kč Úroveň 2

31. 12. 2018 31. 12. 2017

Aktiva

měnové forwardy s kladnou reálnou hodnotou 5 0

Aktiva celkem 5 0

Závazky

měnové forwardy se zápornou reálnou hodnotou 11 21

Závazky celkem 11 21

reálná hodnota finančních nástrojů v úrovni 2 je stanovena na základě měnových výnosových křivek stanovených k datu účetní závěrky, které 
vycházejí z tržních cen platných ke konci vykazovaného období. 

reálná hodnota závazků z finančního leasingu k 31. prosinci 2018 činila 1 481 mil. Kč (k 31. prosinci 2017: 1 659 mil. Kč). zůstatková hodnota 
ostatních kategorií finančních aktiv a závazků k 31. prosinci 2018 a 31. prosinci 2017 se blížila jejich reálným hodnotám. 

rozdělení finančních aktiv a závazků do kategorií dle iFrs 9 je uvedeno v poznámce 20.

Účtování derivátových finančních nástrojů a zajišťovacích aktivit

Derivátové finanční nástroje jsou nejprve zachyceny ve výkazu finanční pozice v reálné hodnotě. při stanovení reálné hodnoty používá skupina řadu 
metod jako je například současná hodnota budoucích peněžních toků za předpokladů vycházejících z tržních podmínek, které existovaly k datu 
výkazu finanční pozice a jiných oceňovacích technik.

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

skupina používá cizoměnové forwardové smlouvy k zajištění očekávaných peněžních toků. Transakce nepřesahující ekvivalent 15 mil. eur (383 mil. Kč) 
jsou účtovány jako deriváty k obchodování, kdy jsou změny reálné hodnoty účtovány do zisku nebo ztráty. skupina v roce 2018 a 2017 neaplikovala 
zajišťovací účetnictví. 
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4  peNĚŽNÍ prosTŘeDKY a peNĚŽNÍ eKViValeNTY 

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017

bankovní účty a hotovost 472 892

peněžní ekvivalenty 2 414 4 565

Celkem 2 886 5 457

peněžní ekvivalenty k 31. prosinci 2018 a k 31. prosinci 2017 se skládají především z bankovních depozit, depozitních směnek a repo operací.

5  obchoDNÍ a JiNÉ pohleDÁVKY

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Pohledávky z obchodního styku 6 159 5 820

Nevyfakturované pohledávky 2 570 2 407

snížení o opravné položky k pochybným pohledávkám -2 493 -2 642

Obchodní pohledávky (netto) 6 236 5 585

ostatní pohledávky 74 26

Celkem 6 310 5 611

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 2018 a 2017 nezměnila.

pohyby opravných položek k obchodním a ostatním pohledávkám lze analyzovat následovně: 
 

mil. Kč 2018 2017

Zůstatek k 1.1. 2 642 2 622

Úprava zůstatku k 1.1 souvsející s iFrs 9 36 0

Netto přírůstek za období 118 204

použití opravné položky při odpisu pohledávek -303 -184

Zůstatek k 31.12. 2 493 2 642

6  osTaTNÍ FiNaNČNÍ aKTiVa

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017

měnové forwardy s kladnou reálnou hodnotou 5 0

Úvěry ve skupině 3 629 128

Celkem 3 634 128

skupina poskytla DTaG k 31. prosinci 2018 krátkodobý úvěr ve výši 3 629 mil. Kč (k 31. prosinci 2017: 128 mil. Kč). Úvěr se skládá ze dvou 
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 3 500 mil. Kč a mimořádných 
přebytků eur ve výši 5 mil. eur.
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7  zÁsobY 

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Telefony a příslušenství 493 565

ostatní zásoby 375 166

Celkem 868 731

8  aKTiVa a zÁVazKY souViseJÍcÍ se smlouVami se zÁKazNÍKY

společnost vykazuje následující aktiva a závazky související se smlouvami se zákazníky: 
 

mil. Kč 2018

Dlouhodobá aktiva

smluvní aktiva 25

očekávaná ztráta -3

smluvní náklady 201

Dlouhodobá aktiva související se smlouvami se zákazníky 223

Oběžná aktiva

smluvní aktiva 624

očekávaná ztráta -18

smluvní náklady 588

Oběžná aktiva související se smlouvami se zákazníky 1 194

Dlouhodobé závazky

smluvní závazky 199

Dlouhodobé závazky související se smlouvami se zákazníky 199

Krátkodobé závazky

smluvní závazky 636

Krátkodobé závazky související se smlouvami se zákazníky 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 2018 
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 2018

Zůstatek k 1.1. 0

Úprava zůstatku k 1.1 souvsející s iFrs 15 16

Netto přírůstek za období 5

Zůstatek k 31.12. 21
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9  DlouhoDobý NehmoTNý maJeTeK 

mil. Kč Zákaznické báze Software GSM/UMTS/LTE 
licence

Ostatní nehmotný 
majetek

Nedokončený 
majetek 

a poskytnuté zálohy

Celkem

Pořizovací cena

1. 1. 2017 2 480 10 101 7 556 734 1 564 22 435

přírůstky 0 0 0 59 1 122 1 181

Úbytky 0 -159 0 0 0 -159

převody* 0 957 0 0 -957 0

31. 12. 2017 2 480 10 899 7 556 793 1 729 23 457

přírůstky 0 0 0 95 1 476 1 571

Úbytky 0 -388 0 -33 -22 -443

převody* 0 1 132 62 150 -1 344 0

31. 12. 2018 2 480 11 643 7 618 1 005 1 839 24 585

Oprávky/opravné položky

1. 1. 2017 938 8 377 3 508 572 0 13 395

odpisy 323 1 035 421 22 0 1 801

Úbytky 0 -159 0 0 0 -159

31. 12. 2017 1 261 9 253 3 929 594 0 15 037

odpisy 323 1 021 385 188 0 1 917

Úbytky 0 -388 0 -33 0 -421

31. 12. 2018 1 584 9 886 4 314 749 0 16 533

Zůstatková hodnota

1. 1. 2017 1 542 1 724 4 048 162 1 564 9 040

31. 12. 2017 1 219 1 646 3 627 199 1 729 8 420

31. 12. 2018 896 1 757 3 304 256 1 839 8 052

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

přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2018 tvoří hlavně nový software zejména one.erp systém (nový podnikový informační systém), 
NG crm popsaný níže, T-mobile TV licence a aplikace a vylepšení ostatních aktuálně používaných iT systémů a aplikací.

VýzNamNý NehmoTNý maJeTeK 

Licence 

Účetní hodnoty a zbývající doba odepisování licencí je shrnuta v tabulce níže. Další informace jsou uvedeny v poznámce 1. 
 

31. 12. 2018 31. 12. 2017

mil. Kč Účetní hodnota Zbývající doba 
odepisování (roky)

Účetní hodnota Zbývající doba 
odepisování (roky)

Gsm licence 243 6 285 7

umTs licence 1 147 6 1 346 7

lTe licence 1 914 11 1 996 12

Celkem GSM/UMTS/LTE licence 3 304  3 627  

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 2018 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 2018  
je 999 mil. Kč, plus 24 mil. Kč nedokončeného majetku (k 31. prosinci 2017 1 051 mil. Kč a 27 mil. Kč nedokončeného majetku) a zbývající doba 
odepisování k 31. prosinci 2018 je 4 roky (k 31. prosinci 2017: 5 let). platforma je implementována po etapách a poslední modul je stále ve vývoji. 
migrace na nový crm systém ovlivnila řadu stávajícího softwaru a systémů, které bylo potřeba modifikovat. Částka kapitálových výdajů spojená 
s těmito modifikacemi není zahrnutá do ocenění NG crm, ale je zahrnuta v ocenění stávajícího softwaru a systémů.
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Zákaznické báze

zůstatek je tvořen převážně zákaznickými bázemi nabytými v podnikové kombinaci se společností GTs czech s.r.o. a ce colo czech s.r.o.

zůstatková hodnota národní zákaznické báze k 31. prosinci 2018 je 389 mil. Kč (k 31. prosinci 2017 549 mil. Kč) a zbývající doba odepisování  
k 31. prosinci 2018 jsou 3 roky (k 31 prosinci 2017: 4 roky). 

zůstatková hodnota mezinárodní zákaznické báze společnosti T-mobile k 31. prosinci 2018 je 391 milionů Kč (k 31. prosinci 2017 505 mil. Kč) 
a zbývající doba odepisování k 31. prosinci 2018 je 4 roky (k 31 prosinci 2017: 5 let). Na základě testování životnosti k 31. prosinci 2016 byla doba 
odepisování mezinárodní zákaznické báze zkrácena ze 17 na 8 let.

zůstatková hodnota báze zákazníků datového centra je k 31. prosinci 2018 116 milionů Kč (k 31. prosinci 2017 165 mil. Kč) a zbývající doba 
odepisování k 31. prosinci 2018 jsou 3 roky (k 31. prosinci 2017: 4 roky). 

Níže uvedená tabulka ukazuje míru odlivu klientů (tzv. churn rate), která se používá při výpočtu životnosti báze, a to k 31. prosinci 2018 a k 31. prosinci 2017. 
Tabulka obsahuje také analýzu, která ukazuje, jak by byla zůstatková hodnota ovlivněna, pokud by došlo ke změně parametru ve výpočtu. 
 

31. 12. 2018 31. 12. 2017

Churn rate – Národní zákaznická báze

hodnota použitá ve výpočtu životnosti 14.29% 14.29%

při zvýšení o 20 %, tj. na 17.14% 17.14%

potenciální snížení hodnoty (mil. Kč) -123 -96

Churn rate – Mezinárodní zákaznická báze

hodnota použitá ve výpočtu životnosti 12.03% 12.03%

při zvýšení o 20 %, tj. na 14.43% 14.43%

potenciální snížení hodnoty (mil. Kč) -75 -59

Churn rate –báze zákazníků datového centra

hodnota použitá ve výpočtu životnosti 14.29% 14.29%

při zvýšení o 20 %, tj. na 17.14% 17.14%

potenciální snížení hodnoty (mil. Kč) -37 -29

10  GooDWill

mil. Kč 31. 12 2018 31. 12 2017

Pořizovací cena

T-systems czech republic, a.s. 131 131

GTs czech s.r.o. 1 144 1 144

ce colo czech s.r.o. 100 100

lemo internet a.s. 37 0

regioNeT morava, a. s. 29 0

Celkem 1 441 1 375

hodnota goodwillu byla testována na snížení hodnoty k 31. prosinci 2018. skupina je považována za jednu penězotvornou jednotku. zpětně získatelná 
částka penězotvorné jednotky je stanovena pomocí oceňovacích technik jako reálná hodnota snížená o náklady na prodej. reálná hodnota byla 
určena pomocí plánu diskontovaných peněžních toků pro období nadcházejících deseti let s konečnou hodnotou. peněžní toky pro období 
přesahující deset let byly extrapolovány pomocí dlouhodobého tempa růstu uvedeného v tabulce níže.

Výpočet budoucích očekávaných peněžních toků je založen na odhadu výnosů, přímých a nepřímých provozních nákladů a výdajů na pořízení 
dlouhodobého majetku pro období 2019–2028. 

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.
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Vážený průměr nákladů kapitálu („Wacc“) použitý v kalkulaci byl vypočten na základě modelu oceňování kapitálových aktiv (capital asset pricing 
model - „capm“), za použití průměrného koeficientu beta společností působících v telekomunikačním odvětví, bezrizikové úrokové míry odvozené 
pomocí svenssonovy metody pro Německo a upravené o teritoriální rizika, ukazatele zadluženosti odvozeného od obvyklé zadluženosti kotovaných 
telekomunikačních společností a dodatečné rizikové prémie zohledňující průměrné dluhové riziko společností působících v telekomunikačním 
odvětví. použitá míra růstu zohledňuje očekávaný ekonomický růst země.

měření reálné hodnoty je klasifikováno do úrovně 3 v hierarchii stanovené v iFrs 13.

analýza provedená k 31. prosinci 2018 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 2018 a k 31. prosinci 2017. Tabulka rovněž obsahuje analýzu citlivosti vyjadřující, k jakému snížení hodnoty goodwillu by došlo, pokud by 
se změnily citlivé parametry použité ve výpočtu. 
 

31. 12. 2018 31. 12. 2017

WACC

hodnota použitá ve výpočtu 6,11% 6,37%

při změně na hodnotu 10,11% 10,37%

potenciální snížení hodnoty (mil. Kč) 0 0

Míra růstu

hodnota použitá ve výpočtu 2% 2%

při změně na hodnotu -2% -2%

potenciální snížení hodnoty (mil. Kč) 0 0

Peněžní toky

při změně o -30% -30%

potenciální snížení hodnoty (mil. Kč) 0 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 Budovy a pozemky Zařízení a ostatní 
dlouhodobý majetek

Nedokončený majetek, 
zálohy a náhradní díly  

– síť

Celkem

Pořizovací cena

1. 1. 2017 8 942 26 752 866 36 560

přírůstky 351 715 1 980 3 046

Úbytky -1 372 -3 528 -33 -4 933

převody* 923 935 -1 858 0

31. 12. 2017 8 844 24 874 955 34 673

přírůstky 18 175 2 503 2 696

Úbytky -441 -2 149 -34 -2 624

převody* 407 1 860 -2 267 0

31. 12. 2018 8 828 24 760 1 157 34 745

Oprávky/opravné položky

1. 1. 2017 4 118 16 146 2 20 266

odpisy 873 2 022 0 2 895

Úbytky -1 135 -3 469 -1 -4 605

31. 12. 2017 3 856 14 699 1 18 556

odpisy 384 2 060 0 2 444

Úbytky -426 -2 081 0 -2 507

31. 12. 2018 3 814 14 678 1 18 493

Zůstatková hodnota

1. 1. 2017 4 824 10 606 864 16 294

31. 12. 2017 4 975 10 188 954 16 117

31. 12. 2018 5 014 10 082 1 156 16 252

* převody zahrnují převody nedokončeného hmotného majetku a záloh do používání.
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přírůstky dlouhodobého hmotného majetku v roce 2018 tvoří hlavně síťová technologie, optická vlákna.

Finanční pronájem

skupina uzavřela smlouvy o finančním pronájmu, zejména optických vláken. optická vlákna jsou převzata skupinou v okamžiku, kdy jsou připravena 
k užívání. majetek na finanční pronájem je vykázán jako součást vlastního zařízení a je odpisován po dobu předpokládaného používání, tj. většinou 
po dobu 20 let. Jejich celková účetní hodnota k 31. prosinci 2018 činila 2 451 mil. Kč (k 31. prosinci 2017: 2 588 mil. Kč). 

minimální leasingové splátky z titulu budoucích plateb souvisejících s uzavřenými smlouvami o finančním pronájmu, budoucí úroky z uzavřených 
leasingových smluv a současná hodnota závazků z finančního pronájmu k 31. prosinci 2018 a k 31. prosinci 2017 jsou následující:  
 

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Do 1 měsíce 15 18
1–3 měsíce 30 53
3–12 měsíců 133 143
Do 1 roku 178 214

1 až 5 let 526 526

po 5 a více letech 1 179 1 297

Celkem minimální leasingové splátky 1 883 2 037

Do 1 roku -52 -56

1 až 5 let -236 -249

po 5 a více letech -260 -310

Budoucí úrokové náklady z finančních pronájmů -548 -615

Do 1 roku 125 159

1 až 5 let 291 277

po 5 a více letech 919 986

Současná hodnota závazků z finančního pronájmu* 1 335 1 422

* závazky z pronájmu jsou součástí ostatních finančních závazků (viz poznámka 14).

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. 12. 2018 bylo sdíleno 2 442 bodů sítě 
na straně skupiny a 2 480 bodů sítě na straně Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (k 31. 12. 2017 bylo sdíleno: 2 380 bodů sítě na straně 
skupiny a 2 408 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. 12. 2018 bylo sdíleno 2 434 bodů sítě na straně skupiny a 2 450 bodů sítě na straně Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. (k 31. prosinci 2017: 2 372 bodů na straně skupiny a 2 367 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 budou učiněna 

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 odlišnému přístupu k aktivním a pasivním prvkům sítě, byly aktivní prvky klasifikovány a vykazovány jako individuálně držená aktiva 
a pasivní prvky jako společně držená aktiva. V případě společně držených aktiv bylo účtováno o 50% podílu skupiny na reálné hodnotě celkových 
společně držených pasivních prvcích, které jsou předmětem smlouvy o sdílení 2G a 3G sítě a 50% podílu na společných nákladech a výnosech 
vyplývajících ze společného ujednání. celkový dopad do výsledku hospodaření je nevýznamný.

skupina zvážila rizika vyplývající ze společných ujednání a vyhodnotila je jako nevýznamná.
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12  poDNiKoVÉ KombiNace

Dne 31. prosince 2018 skupina získala 100% podíl v lemo internet a.s. za 53 milionů korun (vše zaplaceno v hotovosti) a stala se jeho mateřskou 
společností. primární obchodní činností lemo internet a.s. je provozování telekomunikační sítě. 

Dne 31. prosince 2018 skupina získala 100% podíl v regioNeT morava, a.s. za 41 milionů korun (vše zaplaceno v hotovosti) a stala se jeho mateřskou 
společností. primární obchodní činností regioNeT morava, a.s. je provozování telekomunikační sítě. 

Následující tabulka shrnuje získaná aktiva a převzaté závazky a vlastní kapitál společnosti lemo internet a.s. a regioNeT morava, a. s. k datu akvizice 
k 31. prosinci 2018. 
 

Získaná aktiva a převzaté závazky k 31. prosinci 2018  (mil. Kč) LEMO Internet a.s. RegioNET Morava, a.s.

oběžná aktiva 2 1

Goodwill 37 29

Dlouhodobý hmotný majetek 15 11

AKTIVA CELKEM 54 41

Krátkodobé závazky 1 0

ZÁVAZKY CELKEM 1 0

ZÍSKANÝ ČISTÝ VLASTNÍ KAPITÁL 53 41

hodnoty aktiv a závazků jsou přechodně stanovené neauditované hodnoty k datu akvizice.

očekává se, že žádný z goodwillu nebude daňově uznatelný.

13  obchoDNÍ a JiNÉ zÁVazKY 

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017

závazky z obchodního styku 1 790 1 581

Dohadná položka na provozní a investiční výdaje 2 720 2 776

Obchodní závazky celkem 4 510 4 357

měnové forwardy se zápornou reálnou hodnotou 11 21

Finanční závazky celkem 4 521 4 378

závazky za zaměstnanci 614 614

ostatní daně a sociální zabezpečení 232 257

ostatní závazky 9 386

Nefinanční závazky celkem 855 1 257

Celkem 5 376 5 635

od roku 2017, kdy skupina změnila účtování nevyužitého předplaceného kreditu z výnosů příštích období na zálohy, obsahují ostatní závazky zejména 
nevyužitý předplacený kredit (viz poznámka 16). od roku 2018 byl nevyužitý předplacený kredit reklasifikován dle iFrs 15 do smluvních závazků.

zbytkové smluvní doby splatnosti finančních závazků (smluvní nediskontované peněžní toky) jsou následující (smluvní splatnosti závazků z finančního 
leasingu jsou uvedeny v poznámce 14): 
 

mil. Kč na požádání do 30 dní 31–60 dní 61–90 dní nad 90 dní Celkem

31. 12. 2018

obchodní závazky 354 932 362 31 111 1 790

Dohadná položka na provozní a investiční výdaje 900 880 940 0 0 2 720

Obchodní závazky celkem 1 254 1 812 1 302 31 111 4 510

Forwardové smlouvy

– záporná reálná hodnota 0 226 205 146 1 268 1 845

– kladná reálná hodnota 0 44 22 33 597 696

Forwardové smlouvy – celkem* 0 270 227 179 1 865 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.
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mil. Kč na požádání do 30 dní 31–60 dní 61–90 dní nad 90 dní Celkem

31. 12. 2017

obchodní závazky 216 989 346 30 0 1 581

Dohadná položka na provozní a investiční výdaje 691 1 787 193 105 0 2 776

Obchodní závazky celkem 907 2 776 539 135 0 4 357

Forwardové smlouvy

– záporná reálná hodnota 0 246 204 217 544 1 211

Forwardové smlouvy – celkem* 0 246 204 217 544 1 211

*  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.

14  osTaTNÍ FiNaNČNÍ zÁVazKY 

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Krátkodobé závazky z finančního pronájmu 125 159

ostatní úročené závazky** 109 21

Krátkodobé závazky z finančního pronájmu 234 180

Dlouhodobé závazky z finančního pronájmu 1 210 1 263

Dlouhodobé ostatní úročené závazky** 48 39

Dlouhodobé zálohy tarifních zákazníků* 6 6

Celkem dlouhodobé ostatní finanční závazky 1 264 1 308

Celkem 1 498 1 488

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

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Do 1 měsíce 20 15
1–3 měsíce 39 30
3–12 měsíců 175 135
Do 1 roku 234 180

1 až 5 let 344 322

po 5 a více letech 920 986

Celkem ostatní finanční závazky 1 498 1 488

sesouhlasení peněžních toků použitých ve finanční činnosti je následující:  
 

mil. Kč Závazky z finančního 
pronájmu

Ostatní úročené  
závazky

Bankovní úvěry 
a kontokorenty

Celkem

1. 1. 2017 1 258 0 0 1 258

přírůstky 380 94 159 633

peněžní toky použité ve finanční činnosti -216 -34 -159 -409

31. 12. 2017 1 422 60 0 1 482

přírůstky 64 201 44 309

peněžní toky použité ve finanční činnosti -151 -104 -44 -299

31. 12. 2018 1 335 157 0 1 492

skupina má k 31. prosinci 2018 k dispozici kontokorentní a flexibilní úvěrové linky v celkovém limitu 1 mil. eur (26 mil. Kč) a 1 375 mil. Kč  
(k 31. prosinci 2017: 1 mil. eur, nebo 26 mil. Kč a 1 175 mil. Kč). skupina k 31. prosinci 2018 ani k 31. prosinci 2017 kontokorentní úvěr nečerpala. 
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15  rezerVY 

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017

ostatní rezervy 338 397

Celkem krátkodobé rezervy 338 397

rezerva na uvedení majetku do původního stavu 722 772

ostatní rezervy 108 115

Celkem dlouhodobé rezervy 830 887

Celkem 1 168 1 284

mil. Kč Rezerva na uvedení 
majetku do původního 

stavu

Ostatní rezervy Celkem

1. 1. 2017 771 162 933

Tvorba 64 464 528

Čerpání -33 -100 -133

zrušení      -30 -17 -47

Úrok 0 3 3

31. 12. 2017 772 512 1 284

Tvorba 25 66 91

Čerpání -15 -108 -123

zrušení -43 -24 -67

Úrok -17 0 -17

31. 12. 2018 722 446 1 168

rezerva na uvedení majetku do původního stavu představuje náklady na uvedení pronajatých lokalit do původního stavu v souladu s podmínkami 
nájemních smluv. Tato rezerva obsahuje nejistotu jak ve výši budoucích 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.

16  VýNosY pŘÍŠTÍch obDobÍ 

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Výnosy příštích období z neprovolaného času zákazníků využívajících předplacené služby a kreditní tarify 0 108

T-mobile bonus (iFric 13) 0 66

ostatní 79 66

Celkem krátkodobé 79 240

Celkem dlouhodobé 0 3

V roce 2017 proběhla změna v účtování neprovolaného času zákazníků využívajících předplacené služby a kreditní tarify, která byla způsobena 
novelou zákona o dani z přidané hodnoty. V předchozích letech byl neprovolaný kredit vykázán jako výnos příštích období. od roku 2017 byl nově 
zakoupený kredit vykázán jako záloha v položce ostatní závazky (viz poznámka 13).

V důsledku změn dle iFrs 15 je od roku 2018 nevyužitý předplacený kredit a T-mobile bonus vykázán jako smluvní závazek.
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17  oDloŽeNý DaňoVý zÁVazeK

Čistý odložený daňový závazek je vypočítán následujícím způsobem:  
 

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017

zrychlené daňové odpisy -5 075 -4 699

Daňový odpis k pohledávkám -5 -65

závazky za zaměstnanci 403 414

rezervy 1 015 917

Dopad z přijetí iFrs 15 -1 369 0

ostatní položky 26 92

Základ pro výpočet odložené daně -5 005 -3 341

Čistý odložený daňový závazek -951 -635

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Odložený daňový závazek:

– odložený daňový závazek k uplatnění nad 12 měsíců -1 417 -1 194

– odložený daňový závazek k uplatnění do 12 měsíců -133 -13

Odložený daňový závazek celkem -1 550 -1 207

Odložená daňová pohledávka:   

– odložená daňová pohledávka k uplatnění nad 12 měsíců 433 429

– odložená daňová pohledávka k uplatnění do 12 měsíců 166 143

Odložená daňová pohledávka celkem 599 572

Čistý odložený daňový závazek -951 -635

Čistý odložený daňový závazek k 31. prosinci 2018 a k 31. prosinci 2017 je vypočten s použitím sazeb daně z příjmů právnických osob, uvedených 
v následující tabulce, v závislosti na období, ve kterém je očekáváno vyrovnání přechodných rozdílů. 
 

Sazba daně z příjmů právnických osob

Období 2018 2017

2019 a dále 19 % 19 %

pohyb na účtu odložené daně z příjmů je následující: 
 

Odložené daňové závazky mil. Kč Daňová opravná položka 
k pohledávkám

Zrychlené daňové odpisy Výnosy ze smluv se 
zákazníky

Celkem

1. 1. 2017 -13 -1 042 0 -1 055

zisk (+)/ztráta (-) běžného období 0 -152 0 -152

31. 12. 2017 -13 -1 194 0 -1 207

iFrs 15 počáteční zůstatek k 1. 1. 2018 0 0 250 250

zisk (+)/ztráta (-) běžného období 4 -74 -23 93

31. 12. 2018 -9 -1 268 -273 -1 550

Odložené daňové pohledávky mil. Kč Daňová opravná 
položka 

k pohledávkám

Rezervy Zrychlené 
daňové odpisy

Výnosy ze smluv 
se zákazníky

Ostatní Celkem

1. 1. 2017 0 250 259 0 22 531

zisk (+)/ztráta (-) běžného období 0 3 42 0 -4 41

31. 12. 2017 0 253 301 0 18 572

iFrs 15 počáteční zůstatek k 1. 1. 2018 0 0 0 12 0 12

iFrs 9 počáteční zůstatek k 1. 1. 2018 0 0 0 0 7 7

zisk (+)/ztráta (-) běžného období 8 17 -10 1 -8 8

31. 12. 2018 8 270 291 13 17 599
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18  DeriVÁToVÉ FiNaNČNÍ NÁsTroJe

ForWarDoVÉ smlouVY 

skupina měla ke konci roku 2018 otevřené měnové forwardové smlouvy v celkové nominální hodnotě 2 541 mil. Kč (k 31. prosinci 2017: 1 211 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 2018 byly otevřeny v roce 2018 a jsou splatné do konce roku 
2019. V roce 2018 byly vypořádány smlouvy v celkové nominální hodnotě 3 227 mil. Kč (v roce 2017: 2 555 mil. Kč).  
 

Otevřené měnové forwardové smlouvy (mil. Kč) 31. 12. 2018 31. 12. 2017

otevřené měnové forwardové smlouvy zajišťující ostatní cizoměnové závazky:

Kladná reálná hodnota (viz poznámka 6) 5 0

záporná reálná hodnota (viz poznámka 13) -11 -21

Celkem -6 -21

19  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 2018 a k 31. prosinci 2017 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 s jejími stanovami. použití zákonného rezervního 
fondu je omezeno stanovami a fond nesmí být vyplacen akcionářům.

V roce 2018 skupina vyplatila dividendu ve výši 4 389 mil Kč (v roce 2017: 4 720 mil. Kč) (viz poznámka 29). Dividenda na jednu akcii vyplacená v roce 
2018 byla 8 440 Kč(v roce 2017: 9 078 Kč).
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20  DoDaTeČNÉ iNFormace K FiNaNČNÍm NÁsTroJŮm

Finanční aktiva a závazky podle tříd* mil. Kč Kategorie podle IFRS 9 31. 12. 2018  
Účetní hodnota

31. 12. 2017 
Účetní hodnota

Aktiva

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, z toho: 2 886 5 457

peníze Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 472 892

Termínované vklady Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 2 414 4 565

Obchodní a jiné pohledávky** Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 6 310 5 611

Ostatní finanční aktiva, z toho: 3 634 128

Úvěry ve skupině Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 3 629 128

měnové forwardy s kladnou reálnou hodnotou V reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (k obchodování) 5 0

Závazky

Krátkodobé obchodní a jiné závazky** z toho: 4 521 4 378

obchodní závazky Finanční závazky v naběhlé hodnotě 4 510 4 357

měnové forwardy se zápornou reálnou hodnotou V reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (k obchodování) 11 21

Krátkodobé ostatní finanční závazky z toho: 234 180

závazky z finančního pronájmu Finanční závazky v naběhlé hodnotě 125 159

ostatní úročené závazky Finanční závazky v naběhlé hodnotě 109 21

Dlouhodobé ostatní finanční závazky z toho: 1 264 1 308

přijatá depozita Finanční závazky v naběhlé hodnotě 6 6

ostatní úročené závazky Finanční závazky v naběhlé hodnotě 48 39

závazky z finančního pronájmu Finanční závazky v naběhlé hodnotě 1 210 1 263

*   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 13)

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 skupina v oblasti obchodních pohledávek a závazků z propojení a roamingu.

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

Částka, která je 
předmětem rámcové 

dohody o zápočtu 
a podobných ujednání 

ve výkazu finanční 
pozice

Celková čistá hodnota

obchodní a jiné pohledávky 6 310 0 6 310 165 6 145

obchodní závazky -4 510 0 -4 510 -165 -4 345

Následující tabulka zobrazuje obchodní pohledávky a závazky kde proběhl zápočet k 31. prosinci 2017: 
 

31. 12. 2017 mil. Kč Hrubá hodnota 
kompenzace 

ve výkazu finanční 
pozice

Hrubá hodnota 
zápočtu ve výkazu 

finanční pozice

Čistá hodnota 
po kompenzaci 

ve výkazu finanční 
pozice

Částka, která je 
předmětem rámcové 

dohody o zápočtu 
a podobných ujednání 

ve výkazu finanční 
pozice

Celková čistá hodnota

obchodní a jiné pohledávky 5 611 0 5 611 36 5 575

obchodní závazky -4 357 0 -4 357 -36 -4 393
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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 2018 2017

prodej zboží 2 495 2 159

poskytování služeb mobilní telekomunikační sítě 18 388 18 297

poskytování služeb pevné telekomunikační síte 4 632 5 153

poskytování iT služeb 1 716 1 444

Celkem výnosy ze smluv se zákazníky 27 231 27 053

Výnosy vykázané v účetním období, které byly zahrnuty v počátečním zůstatku smluvních závazků na začátku účetního období: 
 

mil. Kč 2018

Výnosy ze smluv se zákazníky 524

Celkem 524

hodnota transakční ceny přiřazená na závazky z plnění, které nejsou ke konci účetního období splněny:  
 

mil. Kč 2018

zbývající částka transakční ceny 5 706

Celkem 5 706

skupina očekává, že zbývající částka transakční ceny, přidělená nevypořádaným smlouvám k 31. prosinci 2018, bude vykázána do výnosů následovně:

  73% během příštího účetního období (4 204 mil. Kč)

  26% během druhého roku (1 434 mil. Kč)

  zbylá část během třetího až desátého roku (68 mil. Kč).

22  osTaTNÍ proVozNÍ VýNosY

mil. Kč 2018 2017

zisk z prodeje dlouhodobého majetku 36 139

rozpuštění rezerv 84 50

Výnosy z přefakturace služeb v rámci skupiny DTaG 875 818

Nájemné 120 67

pokuty a penále 2 4

Výnosy z propagace 105 113

Jiné provozní výnosy 44 41

Celkem 1 266 1 232

23  NaKoupeNÉ zboŽÍ, maTeriÁl a TeleKomuNiKaČNÍ sluŽbY

mil. Kč 2018 2017

Náklady na pořízení zboží a materiálu 2 499 2 421

Náklady na telekomunikační služby 5 506 5 496

Údržba telekomunikační sítě 482 540

spotřeba energie – telekomunikační síť 465 424

ostatní 218 315

Celkem 9 170 9 196
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24  osobNÍ NÁKlaDY 

mil. Kč 2018 2017

mzdové náklady 2 671 2 620

Náklady na sociální zabezpečení – důchodové pojištění a připojištění 574 556

Náklady na sociální zabezpečení – ostatní 319 308

odměny členům statutárních orgánů 22 3

Celkem 3 586 3 487

Průměrný počet zaměstnanců 3 515 3 429

počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu zaměstnanců za celý rok. skupina poskytuje zaměstnancům příspěvek na penzijní 
připojištění. V roce 2018 celková výše příspěvku dosáhla 25 mil. Kč (v roce 2017: 26 mil. Kč).

mzdové náklady zahrnují rovněž amortizaci kapitalizovaných smluvních nákladů na získání smlouvy se zákazníkem ve výši 83 mil. Kč v roce 2018.

25  oDpisY

mil. Kč 2018 2017

odpisy licencí 385 421

odpisy ostatních nehmotných aktiv 1 532 1 380

odpisy hmotných dlouhodobých aktiv 2 444 2 895

Celkem 4 361 4 696

26  osTaTNÍ proVozNÍ NÁKlaDY

mil. Kč 2018 2017

Náklady na externí marketingové služby 547 602

provize obchodním partnerům 955 843

Čistá ztráta ze snížení hodnoty pohledávek a odpisy pohledávek 102 191

Nájemné a operativní leasing 915 1 013

přefakturace služeb sdílených v rámci skupiny DTaG 515 502

opravy a údržba (kromě telekomunikační sítě) 553 661

licenční poplatky 320 355

ostatní provozní náklady související se zaměstnanci 161 153

právní, konzultační a auditorské poplatky 215 333

Kancelářské dodávky, poštovné, bankovní poplatky 99 128

ostatní 28 664

Celkem 4 410 5 445

provize obchodních partnerů zahrnují rovněž amortizaci kapitalizovaných smluvních nákladů na získání smlouvy se zákazníkem ve výši 635 mil. Kč 
v roce 2018.
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27  FiNaNČNÍ VýNosY a NÁKlaDY

mil. Kč 2018 2017

Úrokové výnosy 44 2

Kurzové zisky 132 82

ostatní finanční výnosy 47 45

Finanční výnosy celkem 223 129

Úrokové náklady -67 -69

Kurzové ztráty -131 -148

ostatní finanční náklady 0 -3

Finanční náklady celkem -198 -220

Čisté finanční výnosy (+) / náklady (-) 25 -91

28  Daň z pŘÍJmŮ

Daňový náklad se skládá z následujících položek:

mil. Kč 2018 2017

splatná daň -1 320 -1 009

odložená daň (viz poznámka 14) -85 -111

Daň z příjmů -1 405 -1 120

Daň z příjmů byla vypočtena následujícím způsobem:  
 

mil. Kč 2018 2017

Účetní zisk před zdaněním 6 995 5 370

Daň při použití zákonné daňové sazby*  1 329 -1 020

Vliv následujících položek:

Daňově neuznatelné náklady -52 -82

Nezdaňované výnosy 7 2

Dodatečné snížení/zvýšení daně za minulá období -4 -3

ostatní -27  -17

Daň z příjmů -1 405 -1 120

* V roce 2018 a 2017 byla použita sazba 19 % v souladu se zákonem o daních z příjmů.

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.
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TraNsaKce s aKcioNÁŘi (pŘÍmými, NepŘÍmými a KoNeČNou maTeŘsKou spoleČNosTÍ): 
 

mil. Kč 2018 2017

roaming, propojení a související nakoupené služby 200 217

ostatní nakoupené služby a hmotné dodávky 77 47

Náklady z přefakturace služeb 155 203

Nákupy cizích měn v tržní hodnotě* 4 490 1 254

Nákupy celkem 4 922 1 721

roaming, propojení a související prodané služby 263 473

Výnosy z přefakturace služeb a užívání společných platforem 287 216

Prodeje celkem 550 689

* 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 31. 12. 2018 31. 12. 2017

pohledávky z roamingu, propojení a souvisejících poskytnutých služeb 404 275

pohledávky z derivátů (reálná hodnota) 5 0

pohledávky z úvěru ve skupině 3 629 128

Pohledávky celkem 4 038 403

závazky z roamingu, propojení a souvisejících nakoupených služeb 558 534

závazky z derivátů (reálná hodnota) 11 7

Závazky celkem 569 541

V roce 2018 ani v roce 2017 skupina neuskutečnila žádné transakce se svou mateřskou společností Deutsche Telekom europe b.V.

TraNsaKce s osTaTNÍmi spŘÍzNĚNými sTraNami Ve sKupiNĚ DTaG: 
 

mil. Kč 2018 2017

roaming, propojení a související nakoupené služby 334 464

ostatní nakoupené služby a hmotné dodávky 259 232

Náklady z přefakturace služeb 360 296

Nákupy celkem 953 992

roaming, propojení a související prodané služby 232 491

Výnosy z přefakturace služeb a užívání společných platforem 577 523

ostatní výnosy 17 2

Prodeje celkem 826 1 016

zůstatky vzniklé z prodejů/nákupů zboží a služeb od ostatních spřízněných stran ve skupině DTaG: 
 

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017

pohledávky ze záloh, ostatních služeb a slev 395 303

Pohledávky celkem 395 303

závazky z ostatních služeb a slev 437 359

Závazky celkem 437 359

Krátkodobé zaměstnanecké požitky  
 

mil. Kč 2018 2017

Průměrný počet 
zaměstnanců

Částka Průměrný počet 
zaměstnanců

Částka

Výkonné vedení 26 130 28 143

představenstvo 3 22 3 0

Dozorčí rada 3 0 4 0

Celkem 32 152 35 143



134

T-Mobile Czech Republic a.s.

KoNsoliDoVaNÁ ÚČeTNÍ zÁVĚrKa Dle meziNÁroDNÍch sTaNDarDŮ ÚČeTNÍho VýKazNicTVÍ

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 2018 činila částku 28 mil. Kč (v roce 2017: 23 mil. Kč).

příspěvky penzijního připojištění představovaly pro řídící pracovníky v roce 2018 částku 1 mil. Kč (v roce 2017: 1 mil. Kč).

Zaměstnanecké požitky po skončení pracovního poměru poskytnuté řídícím pracovníkům 
 
mil. Kč 2018 2017

Výplata motivačního bonusového programu* 34 2

odstupné 1 3

*  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. 

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 vykázána celková rezerva v mil. Kč ve výši:  
 

Bonusový plán Způsob výplaty 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Variable ii peněžní 0 18

lTi (long-Term incentive plan) peněžní 51 29

smp (share matching plan) akciový 0 1

Dividendy

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 17. dubna 2018 vyplatila skupina svému jedinému akcionáři dividendu v celkové výši 4 389 mil. Kč.

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 4. dubna 2017 vyplatila skupina svému jedinému akcionáři dividendu v celkové výši 4 720 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. 

31  smluVNÍ a JiNÉ buDoucÍ zÁVazKY a pŘÍslibY

K 31. prosinci 2018 a k 31. prosinci 2017 měla skupina uzavřeny smlouvy s hlavními dodavateli v oblasti technologií a služeb v následujících hodnotách:  
 

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Do 1 roku 1 807 1 864

1–3 roky 303 816

3–5 let 121 180

Nad 5 let 15 213

Celkem 2 246 3 073
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budoucí minimální závazky z nevypověditelných splátek operativních pronájmů mikrovlnných spojů, optických kabelů, komunikačních základnových 
stanic, ostatních budov a kancelářských prostor jsou následující: 
 

mil. Kč 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Do 1 roku 426 651

1–3 roky 428 517

3–5 let 386 382

Nad 5 let 1 268 1 417

Celkem 2 508 2 967

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

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 15. března 2019. 

Tato účetní závěrka může být upravena na žádost a schválení valné hromady.

Jose Severino Perdomo Lorenzo 

Generální ředitel a Člen představenstva oprávněný jednat za společnost samostatně
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