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VáÏené dámy, 

váÏení pánové,

spoleãnost RadioMobil má 

za sebou dal‰í úspû‰n˘ 

rok pÛsobení na ãeském

telekomunikaãním trhu. 

Rád bych se pfii této pfiíleÏitosti 

za minul˘m rokem v nûkolika

vûtách ohlédl. 

Mobilní komunikace jsou

celosvûtovû povaÏovány za jeden

z nejdynamiãtûji se rozvíjejících

oborÛ. Podle v˘zkumÛ by v roce

2005 mûlo mít mobilní telefon

24 procent populace na‰í

planety. To uÏ je dost velké ãíslo

na to, aby svûtoví operátofii

a provozovatelé mobilních sítí

s ve‰ker˘m úsilím drÏeli krok 

ve v˘voji nov˘ch technologií

a uvádûli na trh rok co rok velké

mnoÏství novinek a inovací. 

Spoleãnost RadioMobil 

je pokládána za jednu

z nejinovativnûj‰ích spoleãností,

a to nejen v âeské republice, 

ale i v celosvûtovém mûfiítku.

Svûdãí o tom nejen fiada

v˘znamn˘ch ocenûní, mezi

kter˘mi pfiibylo nûkolik dal‰ích

i v minulém roce, ale i stále

rostoucí trÏby a zisk. DÛleÏitou

známkou úspûchu je také 

poãet zákazníkÛ, kter˘ ve

znaãné mífie vypovídá o dobrém

postavení znaãky na trhu. 

Poãet majitelÛ mobilního

telefonu Paegas pfiekroãil v fiíjnu

minulého roku magickou hranici

dvou a pÛl milionu a koncem

roku se pfiiblíÏil k hranici

tfiímilionové. 

Pro trh s mobilními

komunikacemi je pfiíznaãné

konkurenãní prostfiedí, 

ve kterém nikdo neobstojí bez

jasnû stanovené strategie

a pevnû vytyãen˘ch cílÛ.

Spoleãnost RadioMobil klade

siln˘ dÛraz na stále rostoucí

kvalitu sítû a pokrytí, dokonalou

péãi o zákazníky, nabídku

nov˘ch sluÏeb a v neposlední

fiadû se snaÏí nabídnout v‰em

Ú v o d n í  s l o v o  
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sv˘m klientÛm co nejvût‰í

hodnotu za jejich peníze. 

V roce 2001 zapoãala realizace

jednoho z velk˘ch investiãních

projektÛ – je jím v˘stavba

nového regionálního centra

v Hradci Králové. Po jeho

dokonãení zde najde uplatnûní

mnoho nov˘ch spolupracovníkÛ,

ktefií budou jistû nemalou mûrou

pfiispívat k uskuteãnûní na‰ich

cílÛ a zámûrÛ. 

Koncem minulého roku

RadioMobil zvítûzil v aukci

o udûlení licence na provozování

technologie sítû tfietí generace

UMTS. Zaãíná tak pro nás dal‰í

etapa, ve které vybudujeme síÈ

umoÏÀující pfiená‰et kromû

hlasu a dat napfiíklad

i videonahrávky ãi fotografie.

Závûrem bych chtûl spoleãnosti

RadioMobil popfiát neménû

úspû‰n˘ rok 2002 a doufám, 

Ïe píle, vytrvalost a t˘mová 

práce v‰ech zamûstnancÛ

a partnerÛ spoleãnosti je‰tû více

posílí její pozici na tuzemském

i zahraniãním telekomunikaãním

trhu. Na‰e spoleãnost tak

i nadále zÛstane pfiátelsk˘m

prÛvodcem mobilní budoucností

kaÏdého z vás.

Ing. Alex Bém

pfiedseda pfiedstavenstva

RadioMobil a.s.
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Jak se splnily plány

a oãekávání, které si spoleãnost

vytyãila pro minul˘ rok?

Na‰ím dlouhodob˘m zámûrem 

je poskytovat v‰em zákazníkÛm

spolehlivé a kvalitní sluÏby. 

Rok 2001 byl v tomto ohledu

v˘znamn˘ a já jsem s ním velice

spokojen˘. Spoleãnost pfiedstavila

opravdu mnoho sluÏeb, a to na

kvalitativnû velice vysoké úrovni.

PfiipomeÀme napfiíklad spu‰tûní

rychl˘ch pfienosÛ dat GPRS ãi

Paegas Navigator. Zájem o na‰e

sluÏby potvrdil i rostoucí poãet

zákazníkÛ. Mnoho z nich patfiilo

do oblasti firemní klientely, 

které síÈ Paegas nabídla

v minulém roce rozsáhlou paletu

sluÏeb, komplexní privátní

podnikovou sítí poãínaje a Paegas

Recepcí konãe. 

Pilífie strategie spoleãnosti

tvofií péãe o zákazníky, kvalitní

síÈ a pokrytí, nové sluÏby

a nejlep‰í hodnota za peníze.

Co si lze pod tûmito pojmy

pfiedstavit?

Îádná spoleãnost se v dne‰ní

dobû neobejde bez jasné vize. 

My jsme vsadili pfiedev‰ím na

kvalitní sluÏby pro na‰e zákazníky.

Nejen v minulém roce probíhala

fiada projektÛ zamûfien˘ch na

neustálé zkvalitÀování na‰í sítû.

Poãet základnov˘ch stanic tak

napfiíklad pfiekroãil hranici tfií 

tisíc. Pfiedstavili jsme také tfietí

generaci tarifÛ, které mají b˘t pro

na‰e klienty je‰tû atraktivnûj‰í.

Kvalitní a poãetná zákaznická

základna pfiiná‰í i finanãní

v˘sledky, které jsou hlavním

pfiedpokladem pro stabilní

portfolio sluÏeb.

S tím souvisí i rÛst poãtu

zákazníkÛ. Jak byste uplynul˘

rok hodnotil z tohoto hlediska?

Minul˘ rok byl pro spoleãnost

RadioMobil z hlediska poãtu

zákazníkÛ také velice úspû‰n˘. 

Ke konci roku se v souvislosti

s lákav˘mi vánoãními nabídkami

zafiadilo do rodiny uÏivatelÛ sítû

Paegas mnoho dal‰ích zákazníkÛ.

Jen za poslední tfii mûsíce jich

bylo témûfi 400 000, a celkovû 

tak k 31.12. vyuÏívalo sluÏeb na‰í

sítû pfies 2 850 000 zákazníkÛ. 

Za uplynul˘ rok tedy spoleãnost

pfiivítala témûfi milion nov˘ch

zájemcÛ o na‰e sluÏby.

Co v˘znamného se uskuteãnilo

v minulém roce v oblasti péãe

o zákazníky?

V oblasti péãe o zákazníky

realizovala vloni spoleãnost

RadioMobil fiadu konkrétních

krokÛ, které by mûly pfiispût

nejen ke zkvalitnûní na‰ich

sluÏeb, ale pfiedev‰ím k vût‰ímu

komfortu ze strany zákazníkÛ.

Mezi konkrétní úkoly, jeÏ se

podafiilo uskuteãnit, patfií

napfiíklad implementace

automatického hlasového

systému IVR na informaãní 

linky, kter˘ v mnoha pfiípadech 

pomÛÏe vyfie‰it poÏadavek

zákazníka i bez pfiepojení na

operátora. Také nov˘ systém

náhodného dotazování na‰ich

zákazníkÛ na jejich spokojenost

nám poskytuje okamÏitou

zpûtnou vazbu.

V minulém roce probíhal

v˘znamn˘ projekt zamûfien˘

na zkvalitnûní sítû. S jak˘m

v˘sledkem?

Kvalita sítû je jeden

z nejpodstatnûj‰ích ukazatelÛ,

které je nutno stále zdokonalovat.

Iniciativa kvality 2001, jak se

R o z h o v o r  s  g e n e r á l n í m  fi e d i t e l e m
s p o l e ã n o s t i  R a d i o M o b i l  
R o l a n d e m  M a h l e r e m
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projekt oficiálnû naz˘val, byla

zamûfiena na identifikaci zdrojÛ

potenciálních problémÛ v kvalitû

na‰í sítû. Provedli jsme mnoho

krokÛ a zmûnili desítky 

nastavení. S radostí mohu fiíci, 

Ïe do‰lo k celé fiadû v˘razn˘ch

zlep‰ení, zejména k podstatnému

sníÏení Call Block Rate, tedy

pfieru‰ování hovoru. 

Co v‰e projekt doprovázelo?

Kromû optimalizace anténov˘ch

systémÛ do‰lo k instalaci nov˘ch

vysílaãÛ v pásmu 1800 MHz, 

ãímÏ se zv˘‰ila kapacita na‰í sítû.

Byly roz‰ífieny základnové stanice

a implementací technologie

Enhanced Full Rate se nám

podafiilo dosáhnout je‰tû 

ãist‰ího zvuku.

Na jaké spektrum zákazníkÛ 

se bude spoleãnost RadioMobil

pfieváÏnû orientovat 

v pfií‰tím roce?

Jedním z klíãov˘ch cílÛ na‰í

spoleãnosti je spokojenost

kaÏdého na‰eho zákazníka, 

a to bez ohledu na to, zda se

jedná o velkou spoleãnost ãi

majitele pfiedplacené karty.

V roce 2002 se nicménû budeme

je‰tû více soustfieìovat na

podnikov˘ segment. Díky své

pozici inovátora a mezinárodnímu

zázemí T-Mobile International

budeme moci nabídnout nová

fie‰ení vedoucí k rÛstu v˘nosnosti

na‰ich podnikov˘ch zákazníkÛ.

Velk˘ dÛraz se jiÏ tradiãnû

klade také na kvalitní práci

zamûstnancÛ a jejich

vzájemnou komunikaci.

Za ve‰keré úspûchy, kter˘ch

spoleãnost RadioMobil dosáhla,

patfií nejvût‰í díky pfiedev‰ím

na‰im zamûstnancÛm, ktefií svou

obûtavou prací naplÀují slova

o dynamické a inovativní

spoleãnosti. Proto nám na nich

nesmírnû záleÏí a snaÏíme se jim

poskytnout ty nejlep‰í pracovní

podmínky s velkou paletou

zamûstnaneck˘ch v˘hod. 

V roce 2001 také vznikl program

umoÏÀující zasílání nov˘ch nápadÛ

a pfiíspûvkÛ pro zkvalitnûní

a roz‰ífiení na‰ich sluÏeb. 

Probûhl také v˘zkum, v nûmÏ 

byla hodnocena kvalita

komunikace mezi jednotliv˘mi

oddûleními. Za na‰ím úspûchem

se skr˘vá t˘mová práce, která by

byla bez dokonalé komunikace

a souhry nemoÏná.

Jak˘ vliv na dal‰í v˘voj

spoleãnosti bude mít získání

licence UMTS na provozování

sítû tfietí generace?

Udûlení licence na provozování

sítû tfietí generace nám umoÏní

nabídnout v budoucnu

zákazníkÛm celou fiadu nov˘ch

sluÏeb. Velkou v˘hodou pro nás

v této oblasti bude spolupráce

s na‰imi sestersk˘mi spoleãnostmi

v rámci skupiny T-Mobile, které

mají s v˘vojem a budováním sítû

UMTS rozsáhlej‰í zku‰enosti. 

To budou moci v budoucnu

ocenit i na‰i zákazníci. Kromû

licence na provoz sítû UMTS na‰e

spoleãnost vítûzstvím v aukci

získala také dal‰í frekvence

v pásmu 1800 MHz, které budou

pouÏity pro roz‰ífiení a zkvalitnûní

stávající sítû GSM Paegas. 

Minulé roky byly velmi

úspû‰né i z hlediska trÏeb

a celkového zisku spoleãnosti.

To se promítlo i do v˘‰e

investic. Jak vidíte tuto oblast

v roce 2002?

Podle na‰ich souãasn˘ch plánÛ

oãekáváme trÏby a zisk po

zdanûní na úrovni roku 2001. 

To konkrétnû v ãíslech

reprezentuje trÏby ve v˘‰i 

21 miliard korun a zisk po

zdanûní ve v˘‰i 2 miliard korun.

Úspû‰né finanãní v˘sledky nám

samozfiejmû také umoÏní

investovat nemalé ãástky – letos

plánujeme kapitálové v˘daje ve

v˘‰i 6 miliard Kã. To je sice men‰í

ãástka neÏ v roce 2001, kdy se

investovalo 14 miliard korun, 

ale v této ãástce bylo zahrnuto

i získání licence UMTS.
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V I Z E :  C h c e m e  b ˘ t  p fi á t e l s k ˘ m  p r Û v o d c e m
V a ‰ í  m o b i l n í  b u d o u c n o s t í

Trh mobilních komunikací se rozvíjí a roste na celém svûtû neuvûfiitelnou rychlostí. Svûdãí o tom fiady

statistik a prÛzkumÛ, pfiicházejících ze v‰ech koutÛ planety. Poãet uÏivatelÛ mobilních telefonÛ se násobí,

odeslan˘ch textov˘ch zpráv pfiib˘vá a spektrum kaÏdodenních ãinností realizovan˘ch pomocí mobilního

telefonu se neustále roz‰ifiuje. Ke konci loÀského roku vlastnilo na svûtû mobilní telefon jiÏ více neÏ 

900 milionÛ lidí. Jen za rok 2001 se na na‰í planetû prodalo pfies 400 milionÛ nov˘ch telefonních pfiístrojÛ.

Spoleãnost RadioMobil podle stanoveného rozsahu obchodních aktivit vytváfií a provozuje vefiejnou

mobilní komunikaãní síÈ standardu GSM 900 a 1800 MHz a dále poskytuje mobilní telekomunikaãní sluÏby

k ní pfiíslu‰ející. Komplexnost nabízen˘ch sluÏeb spoãívá pfiedev‰ím v rozsáhlé ‰kále produktÛ a moÏností

jejich kombinace. Zákazníci si mohou vybrat ze ‰irokého spektra produktÛ, od bûÏn˘ch sluÏeb aÏ 

po nadstandardní speciální sluÏby, urãené zejména pro nároãnûj‰í uÏivatele. Ve spolupráci se sv˘mi

zahraniãními partnery spoleãnost RadioMobil flexibilnû reaguje na trendy technologického rozvoje v této

oblasti a drÏí krok s celosvûtovou technickou úrovní a standardy kvality. 

SíÈ Paegas dnes pokr˘vá pfies 99 % ãeské populace a 99,8 % silnic první tfiídy na území âeské republiky.

Zákazníci spoleãnosti RadioMobil také mohou pouÏívat svÛj mobilní telefon v sítích 238 operátorÛ 

z 95 zemí celého svûta.

O d  p o ã á t k u  k l a d e m e  d Û r a z  n a  k v a l i t u

Spoleãnost RadioMobil vznikla v roce 1996, a ukonãila tak monopolní postavení jediného mobilního operátora

na ãeském trhu. Od té doby, pfiedev‰ím díky znaãn˘m investicím do budování sítû, urãuje smûr v˘voje mobilních

komunikací v âeské republice. Za uplynul˘ rok spoleãnost RadioMobil investovala do své sítû pfies 10 miliard

korun. Za dobu jejího pÛsobení na trhu dosáhla celková v˘‰e investic úctyhodn˘ch 29,6 miliardy korun. 

Nemalá ãást finanãních prostfiedkÛ kaÏdoroãnû smûfiuje do v˘zkumu a v˘voje nov˘ch technologií. Jako vedoucí

inovátor na poli mobilních komunikací RadioMobil stále roz‰ifiuje nabídku sv˘ch sluÏeb, a vytváfií tak sv˘m

zákazníkÛm ty nejlep‰í podmínky pro je‰tû pohodlnûj‰í a pfiíjemnûj‰í práci s mobilním telefonem.
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D Û l e Ï i t é  m e z n í k y  
v e  v ˘ v o j i  s p o l e ã n o s t i  

1996

Vznik spoleãnosti RadioMobil a zahájení provozu sítû mobilních komunikací GSM Paegas. Ke konci roku

pfiekroãil poãet nov˘ch majitelÛ mobilního telefonu Paegas 30 tisíc.

1997 

Z prestiÏní soutûÏe Czech Top 100 si RadioMobil odnesl první místo jako nejdynamiãtûji se rozvíjející

spoleãnost roku. Nové sluÏby, pfiipojení k Internetu a vÛbec první pfiedplacené karty u nás vyuÏívalo koncem

roku jiÏ 173 tisíc zákazníkÛ.

1998

RadioMobil pfiedstavil mnoho pfievratn˘ch novinek (Paegas Internet Call, Paegas Info, sluÏby zaloÏené na

technologii SIM Toolkit) a v soutûÏi âesk˘ch 100 nejlep‰ích se umístil jako první v anketû nejobdivovanûj‰ích

firem âeské republiky. SluÏeb sítû Paegas v té dobû vyuÏívalo jiÏ 373 tisíc zákazníkÛ, tedy o cel˘ch 115 %

více neÏ v roce 1997.

1999

Na mezinárodním kongresu operátorÛ GSM v Cannes získala spoleãnost RadioMobil titul nejlep‰ího

svûtového operátora GSM v kategorii technické inovace. Jako jedna z prvních sítí na svûtû umoÏnil Paegas

uÏivatelÛm pfiedplacen˘ch karet Twist odesílat a pfiijímat krátké textové zprávy (SMS). V tomto roce

zahájilo provoz v novû vystavûné budovû v Lounech dal‰í call centrum, které koncem roku poskytovalo

sluÏby jiÏ 875 tisícÛm zákazníkÛ. 

2000

V tomto roce zaãal RadioMobil vyuÏívat vysílaãe i v pásmu 1800 MHz, a síÈ Paegas se tak stala duální.

Spolu s nûmeckou sítí D1 operátora T-Mobile poskytl Paegas jako první na svûtû moÏnost vyuÏívání sluÏeb

GSM pfii pfiímém, plnohodnotném roamingu v zahraniãních sítích majitelÛm pfiedplacen˘ch karet Twist.

Spojením sluÏeb Internetu a moÏností mobilního telefonu vznikl nov˘ komplexní portál Paegas Click. 

Poãet uÏivatelÛ sítû Paegas se ke konci roku pfiiblíÏil hranici 1 865 000. 
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R o k  2 0 0 1  v e  z n a m e n í  
k v a l i t y  a ú s p û c h u

V roce 2001 pokraãovala spoleãnost RadioMobil v roz‰ifiování a zdokonalování sv˘ch sluÏeb. Ve svém

snaÏení se zamûfiila nejen na majitele pfiedplacen˘ch karet a standardních tarifÛ, ale také na podnikatele

i malé a stfiední firmy, které pro spoleãnost pfiedstavují do budoucna velk˘ potenciál. Nejvût‰ím pfiínosem

tak bylo pfiedstavení nové znaãky Paegas Professional, pfiiná‰ející komplexní sluÏby právû pro firemní

klientelu. Pod touto hlaviãkou vznikly sluÏby jako Paegas Recepce, Paegas Locator ãi Privátní podniková síÈ,

mezi jejichÏ v˘hody patfií pfiedev‰ím úspora nákladÛ pro firmy a je‰tû více moÏností tzv. „‰it˘ch na míru“

konkrétním poÏadavkÛm.

V minulém roce spoleãnost RadioMobil nabídla v‰em sv˘m zákazníkÛm mnoho nov˘ch revoluãních sluÏeb,

které mají za cíl usnadnit pouÏívání mobilního telefonu v kaÏdodenním Ïivotû. Sv˘mi inovacemi tak

promûnila mobilní telefon z pouhého dorozumívacího prostfiedku v interaktivní zdroj zábavy a informací ze

v‰ech oblastí lidského vûdûní. Za zmínku stojí napfiíklad sluÏba ClickFun pro zasílání melodií a obrázkÛ na

vybrané typy telefonÛ ãi roz‰ífiení servisu Paegas Asistent o dal‰í sluÏby. V souãasné dobû Paegas Asistent

kromû vyhledání telefonního ãísla zprostfiedkuje konferenãní hovory, zajistí pfiekladatelské sluÏby ãi

pomÛÏe najít kulturní program na veãer a rezervuje vstupenky. Od srpna také mohou zákazníci

spoleãnosti RadioMobil vyuÏívat revoluãní technologii syntézy fieãi, která jim umoÏní automatické ãtení

obsahÛ pfiíchozích e-mailov˘ch zpráv doruãen˘ch do záznamové schránky ClickBox.
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Spojením mobilního telefonu a Internetu se otevírají dal‰í, dosud neprozkoumané obzory, které pfiinesou

v‰em uÏivatelÛm moÏnost vyuÏívat komplexních sluÏeb, jeÏ budou dosaÏitelné odkudkoli a kdykoli.

V srpnu minulého roku byl spu‰tûn dlouho oãekávan˘ provoz vysokorychlostních datov˘ch pfienosÛ GPRS.

Tato technologie jiÏ dnes odstraÀuje první ze stávajících pfiekáÏek bránících ‰ir‰ímu vyuÏití datov˘ch

pfienosÛ prostfiednictvím mobilního telefonu, kterou je cena za pfiipojení. Technologii GPRS je moÏné

v souãasné dobû vyuÏívat díky roamingu také v sousední, nûmecké síti T-Mobile.

Mezi prestiÏní události patfií kaÏdoroãnû brnûnsk˘ veletrh informaãních technologií Invex, kter˘ se ani

v roce 2001 neobe‰el bez stánku spoleãnosti RadioMobil. Ta zde v duchu své tradice pfiedstavila fiadu

nov˘ch produktÛ, o jejichÏ kvalitû nebylo pochyb. SluÏba Paegas Navigator získala titul The Best of Invex

a ocenûní Kfii‰Èálov˘ disk si RadioMobil odnesl za sluÏbu ClickBox. Paegas byl jedin˘m telekomunikaãním

operátorem, kter˘ toto ocenûní v kategorii sluÏby a produkty vloni získal.

V minulém roce byla vût‰ina finanãních prostfiedkÛ vynaloÏena pfiedev‰ím na zkvalitÀování stávající sítû.

V rámci projektÛ, které v prÛbûhu celého roku probíhaly, byl zv˘‰en poãet a rozsah základnov˘ch stanic

(BTS). Tûch je v souãasné dobû pfies tfii tisíce a zároveÀ pracují i ve frekvenãním pásmu 1800 MHz. 

V‰echny tyto kroky pfiispûly ke zv˘‰ení kvality sítû GSM Paegas v âeské republice, coÏ potvrzuje také fiada

ukazatelÛ a sledovan˘ch charakteristik. Zákazníci mohli toto zlep‰ení pocítit napfiíklad v podobû men‰ího

poãtu pfieru‰en˘ch hovorÛ, lep‰í dostupnosti sítû ãi ãist‰ího zvuku, kter˘ je díky implementaci systému

Enhanced Full Rate témûfi srovnateln˘ s kvalitou zvuku pevné sítû.
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D o k o n a l é  s l u Ï b y  p r o  k a Ï d é h o  

Portfoliem sv˘ch sluÏeb se spoleãnost RadioMobil fiadí mezi pfiední evropské operátory. KaÏdoroãnû uvede

na trh desítky rÛzn˘ch produktÛ, které pfiispívají k vût‰í spokojenosti zákazníkÛ. Kromû nov˘ch sluÏeb se

mûní i podmínky uÏívání tûch stávajících. Od minulého roku tak napfiíklad mohou v‰ichni uÏivatelé sítû

Paegas volat do své hlasové schránky zcela zdarma. 

T˘m produktov˘ch odborníkÛ flexibilnû reaguje na chování trhu a zpracovává i ty nejcitlivûj‰í pfiipomínky

uÏivatelÛ. Spoleãnost se snaÏí vytváfiet sluÏby, které co nejvíce vyhovují potfiebám konkrétních skupin

zákazníkÛ. Reaguje tak na individuální poÏadavky, které mohou b˘t charakteristické pro urãit˘ segment

trhu. Na tomto základû poté vznikají kvalitní a dobfie cílené produkty.

Distribuãní síÈ produktÛ znaãky Paegas je postavena na základních kamenech, které tvofií 47 znaãkov˘ch

prodejen. Jsou umístûny ve v‰ech vût‰ích mûstech na území âeské republiky a jejich poãet se stále zvy‰uje.

Dále se mohou zájemci seznámit se sluÏbami sítû Paegas na více neÏ 2500 kvalitních prodejních místech

prodejcÛ a distribuãních partnerÛ. Z tûchto prodejních míst obdrÏelo témûfi 200 prodejcÛ po splnûní

pfiísn˘ch kvalitativních a kvantitativních kritérií titul Paegas Profi Partner. Obchodní a servisní síÈ

RadioMobilu je základem pro dobré fungování vztahÛ mezi zákazníkem a spoleãností a zároveÀ zárukou

nejvy‰‰í kvality poskytovan˘ch sluÏeb. Dále jsou jejím prostfiednictvím nabízeny pouze nejnovûj‰í modely

mobilních telefonÛ vãetnû znaãkového pfiíslu‰enství. Ve v‰ech znaãkov˘ch prodejnách i u smluvních

partnerÛ získají zákazníci nejpfiesnûj‰í informace a kvalifikovanou odbornou pomoc.
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V y b r a n é  s l u Ï b y ,  
k t e r é  s p o l e ã n o s t  R a d i o M o b i l  
u v e d l a  v m i n u l é m  r o c e

Nové tarifní programy

V loÀském roce spoleãnost pfiedstavila nov˘ soubor tarifÛ, diferencovan˘ch podle nûkolika kritérií. Tarify

jsou opût sestaveny velice pfiehlednû a transparentnû, a zákazníci tak mají moÏnost vybrat si takov˘, kter˘

jim bude opravdu vyhovovat. Pro majitele pfiedplacen˘ch karet Twist byl vloni pfiedstaven alternativní

program Twist SMS, v jehoÏ rámci mohou zájemci vyuÏít zv˘hodnûné sazby pro odesílání krátk˘ch

textov˘ch zpráv.

Paegas Locator

Paegas Locator je sluÏba umoÏÀující snadno a rychle urãovat zemûpisnou polohu osob a vozidel

vybaven˘ch mobilními telefony se speciální Paegas Profi SIM kartou. Po odeslání poÏadavku na zji‰tûní

polohy Profi SIM karty se za nûkolik okamÏikÛ objeví na poãítaãovém monitoru tazatele aktuální poloha

sledovaného mobilního telefonu. Spoleãnost RadioMobil také v minulém roce pfiedstavila zjednodu‰enou

verzi Paegas SMS Locator, díky níÏ jsou údaje o zji‰Èované poloze zasílány na mobilní telefon jako 

SMS zpráva. VyuÏití tato sluÏba nalezne napfiíklad v profesních oblastech spojen˘ch s autodopravou.

Paegas Navigator

Tato nová unikátní sluÏba, ocenûná na Invexu v roce 2001, roz‰ifiuje dosavadní sluÏbu Paegas Info. 

Je zaloÏena na kombinaci tzv. poziãních sluÏeb a krátk˘ch textov˘ch zpráv. Paegas Navigator na základû

aktuální polohy mobilního telefonu vyhledá poÏadované okolní objekty, jako napfiíklad hotely, banky,

lékárny nebo ãerpací stanice. Svou polohu nemusíte zadávat, Navigátor ji zjistí automaticky. Po nalezení

objektu v souladu s poÏadavkem je zaslána na mobilní telefon SMS zpráva s kontaktními informacemi

vyhledaného objektu. Tímto zpÛsobem je moÏné vyhledat aÏ devût okolních objektÛ souãasnû.
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GPRS

Minul˘ rok byl pro klienty RadioMobilu spu‰tûn dlouho oãekávan˘ provoz technologie vysokorychlostních

datov˘ch pfienosÛ GPRS. Jeho hlavní v˘hodou je kromû rychlosti a kvality pfienosu pfiedev‰ím pfiíznivá cena.

UÏivatel totiÏ neplatí za dobu pfiipojení, ale pouze za objem pfienesen˘ch dat. Paegas GPRS zaji‰Èuje

neustálé on-line spojení, aniÏ by zákazník musel pfied kaÏd˘m pfienosem vytáãet ãíslo na pfiístupov˘ server.

Pfienosová rychlost je v˘raznû vy‰‰í neÏ u klasick˘ch datov˘ch pfienosÛ. Paegas nabízí dva základní tarify:

GPRS Basic bez mûsíãního pau‰álu a GPRS Pro, urãen˘ zejména aktivnûj‰ím uÏivatelÛm Internetu. 

Hlasová SMS

Jako jedin˘ operátor v âeské republice pfiedstavil Paegas sluÏbu odesílání krátk˘ch textov˘ch zpráv i na

pevnou linku, a to v rámci celé âeské republiky. Po odeslání textové zprávy z mobilního telefonu systém

doruãování zpráv pfiíjemci zprávy zavolá a zprávu mu dvakrát elektronick˘m hlasem pfieãte, a to vãetnû

ãeské diakritiky, kterou automaticky pfiipojí. Pokud si adresát zprávu nevyslechne, systém se o doruãení

pokusí je‰tû dvakrát v rozmezí tfiiceti minut. O úspû‰nosti, ãi neúspû‰nosti doruãení je odesílatel

informován krátkou textovou zprávou.

ClickFun

Od poloviny záfií 2001 nabízí spoleãnost RadioMobil sluÏbu ClickFun. Ta zprostfiedkuje zasílání log,

zvonûní, obrázkov˘ch SMS, comicsÛ, témat a profilÛ na mobilní telefon jakéhokoli operátora sítû GSM

v âeské republice. Zvonûní, loga ãi obrázkové zprávy si lze vybírat buì z pfiedem pfiipraven˘ch motivÛ,

nebo si vytváfiet vlastní prostfiednictvím editorÛ na internetov˘ch stránkách www.click.cz. Nejpohodlnûj‰ím

pfiístupem ke sluÏbû ClickFun jsou jiÏ zmínûné internetové stránky, majitelé telefonÛ Paegas mohou vyuÏít

ClickFun i pfies SMS ãi ClickWAP.

Moje Info

Nejen pro firemní klientelu je urãena sluÏba Moje Info, umoÏÀující kaÏdému zájemci vytvofiit vlastní

informaãní SMS kanál. Informace, které bude vlastník do informaãního kanálu zasílat, jsou poté doruãovány

prostfiednictvím krátk˘ch textov˘ch zpráv v‰em úãastníkÛm, ktefií jsou pfiihlá‰eni k odbûru informací

z tohoto kanálu. Pfiitom je zaruãeno, Ïe nebude docházet k rozesílání nechtûn˘ch a nevyÏádan˘ch

reklamních zpráv. K odbûru je moÏné se pfiihlásit ãi odhlásit pomocí SMS zprávy, a to kdykoli. Firmy tak

mohou prostfiednictvím této novinky efektivnû informovat své zákazníky ãi obchodní partnery o sv˘ch

sluÏbách. Uplatnûní mÛÏe Moje Info najít díky své kompaktnosti také u klubÛ a men‰ích organizací. 
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Paegas Recepce

Paegas Recepce pfiedstavuje univerzální hlasov˘ informaãní systém, díky nûmuÏ si mohou zákazníci 

vytvofiit vlastní virtuální telefonní recepci. Paegas Recepce automaticky pfiepojí pfiíchozí hovory, vytvofií

vlastní infolinku nebo se promûní v univerzální hlasovou schránku. Aktivace a nadefinování struktury

sluÏby probíhá pohodln˘m zpÛsobem prostfiednictvím webov˘ch stránek www.click.cz, kde je moÏná také

kompletní prÛbûÏná administrace sluÏby. Firmy díky Paegas Recepci získají nonstop informaãní ústfiednu

a jistotu, Ïe se jim zákazníci vÏdy dovolají.

Dobíjení Twist karet prostfiednictvím CCS terminálÛ

V minulém roce pfiedstavil RadioMobil dal‰í zpÛsoby dobíjení kreditu u pfiedplacen˘ch karet Twist.

Zmínûnou sluÏbu mohou majitelé karet Twist vyuÏít ve v‰ech benzinov˘ch ãerpacích stanicích v âeské

republice vybaven˘ch CCS terminálem. SluÏba umoÏÀuje platbu za dobití poÏadovaného kreditu jak pfiímo

prostfiednictvím karty CCS, tak i pomocí CCS terminálu v hotovosti. Dobití je velice pohodlné, neboÈ ho

provádí obsluha terminálu, pfiiãemÏ zákazník pouze zadá dobíjené telefonní ãíslo. Celá transakce je velmi

jednoduchá a zákazník se bez telefonování okamÏitû dozví, Ïe dobití probûhlo úspû‰nû. Stejnû jako

u ostatních zpÛsobÛ je pomocí terminálu CCS moÏné dobít i jin˘ neÏ vlastní telefon. 

Paegas m-platba

Del‰í dobu mohou uÏivatelé sítû Paegas platit za vybrané v˘robky a sluÏby prostfiednictvím mobilního telefonu.

JiÏ dfiíve bylo moÏné touto cestou zaplatit za nápoje spoleãnosti Coca Cola ze speciálních nápojov˘ch

automatÛ. Nyní mohou v‰ichni uÏivatelé sítû Paegas prostfiednictvím svého mobilního telefonu také

zaplatit za umytí automobilu ve vût‰inû mycích linek u benzinov˘ch ãerpacích stanic Aral. Po jednoduché

transakci u ovládacího panelu se ãástka za mytí vozu automaticky odeãte zákazníkovi z kreditu, nebo je

zahrnuta do mûsíãního vyúãtování. 

Paegas MobilChange

Prostfiednictvím nové sluÏby Paegas MobilChange, spojující elektronickou po‰tu a mobilní telefon, lze nyní

pfiímo za pomoci mobilního telefonu ovládat Microsoft Outlook v osobním poãítaãi. To jistû ocení v‰ichni

ti, kdo chtûjí mít svou elektronickou korespondenci vÏdy a v‰ude pod kontrolou.
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K a Ï d ˘  z á k a z n í k  j e  p r o  n á s  
t í m  n e j d Û l e Ï i t û j ‰ í m

KaÏdá spoleãnost si zakládá na stabilní a poãetné základnû spokojen˘ch zákazníkÛ. âím vût‰í tato

základna je, tím v˘hodnûj‰í sluÏby je také spoleãnost schopna jí nabídnout. RadioMobil v minulém roce

zv˘‰il poãet sv˘ch zákazníkÛ témûfi o jeden milion a v prÛbûhu jednoho roku tak byly pokofieny hned dvû

magické hranice – v únoru celkov˘ poãet zákazníkÛ pfiekroãil dva miliony a v fiíjnu se toto ãíslo vy‰plhalo

za hranici 2,5 milionu. Ke konci roku pfii‰el dal‰í rekordní nárÛst a do nového roku vstupovalo se

spoleãností RadioMobil pfies 2 850 000 zákazníkÛ.

Jako vefiejnû v˘znamná spoleãnost, kladoucí dÛraz na spokojenost zákazníka, vynakládá RadioMobil velké

úsilí nejen na získávání nov˘ch zákazníkÛ, ale stále více i na spokojenost tûch stávajících. V roce 2001

podnikl v tomto smûru mnoho v˘znamn˘ch krokÛ, které pfiinesly v‰em uÏivatelÛm sítû Paegas komfortnûj‰í

a atraktivnûj‰í sluÏby. S rostoucím poãtem zákazníkÛ v‰ak narÛstají poÏadavky na kvalitu péãe o nû. 

I této oblasti vûnuje RadioMobil velkou pozornost. Minul˘ rok byl poloÏen základní kámen nového

regionálního centra v Hradci Králové. Zde po jeho dokonãení najde uplatnûní nûkolik set zástupcÛ

zákaznického servisu a fiada ‰piãkov˘ch odborníkÛ v oblasti informaãních technologií, pracovníkÛ

obchodního úseku a dal‰ích útvarÛ. Tato investice pfiinese rovnûÏ do v˘chodních âech mnoho pracovních

pfiíleÏitostí, neboÈ spoleãnost by zde ráda uvítala pfiedev‰ím obyvatele zdej‰ího kraje. To je také jeden

z dÛvodÛ, proã vloni podepsali zástupci RadioMobilu smlouvu o partnerství s královéhradeckou fakultou

informatiky a managementu. Univerzita i spoleãnost se v ní zavázaly spolupracovat pfii v˘uce studentÛ a za

pomoci speciálních programÛ jim umoÏnit bliÏ‰í kontakt s technologiemi a postupy pouÏívan˘mi ve

spoleãnosti RadioMobil. 
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P o m á h á m e  t û m ,  
k d o  n a ‰ i  p o m o c  p o t fi e b u j í

RadioMobil patfií v âeské republice k v˘znamn˘m a uznávan˘m spoleãnostem. Své dÛleÏité a odpovûdné

role ve spoleãnosti si je dobfie vûdom, a proto kaÏdoroãnû vûnuje velké finanãní prostfiedky neziskov˘m

a charitativním organizacím. Díky finanãní podpofie RadioMobilu probíhá také kaÏdoroãnû mnoho

kulturních, sportovních i spoleãensk˘ch událostí. 

Dûti si zaslouÏí na‰i pozornost

JiÏ nûkolik let spolupracuje spoleãnost RadioMobil s Nadací Archa Chantal, která ze získan˘ch prostfiedkÛ

financuje rekonstrukce nemocniãních oddûlení pro dûtské pacienty, a snaÏí se jim tak zpfiíjemnit pobyt

v nemocnici. V minul˘ch letech se za pfiispûní RadioMobilu podafiilo zrekonstruovat oddûlení dûtské

psychiatrie v Brnû – Bohunicích nebo Centrální pfiíjem dûtsk˘ch pacientÛ ve Fakultní nemocnici v Motole.

V roce 2001 se také díky RadioMobilu otevfielo novû zrekonstruované oddûlení ambulantní dûtské

neurologie ve Fakultní Thomayerovû nemocnici v Praze. 

V minulém roce rovnûÏ spoleãnost pokraãovala v programu zamûfieném na vybavování ‰kolsk˘ch zafiízení,

dûtsk˘ch domovÛ a nemocnic kvalitními, v˘konn˘mi poãítaãi. Projekt byl zahájen jiÏ v roce 2000 a do této

chvíle bylo pfiedáno více neÏ 700 poãítaãÛ. 

Podporujeme rozvoj kultury 

Vloni probûhla pod sponzorskou zá‰titou RadioMobilu celá fiada kulturních akcí. Mezi nejv˘znamnûj‰í,

které spoleãnost podporuje jiÏ ponûkolikáté, patfií bezesporu PraÏsk˘ divadelní festival nûmeckého jazyka.

Poãtvrté se stal RadioMobil partnerem soutûÏe Miss âeské republiky. V listopadu pak kinosály v âeské

republice pfiivítaly miliontého náv‰tûvníka ãeského filmu oskarového reÏiséra Jana Svûráka Tmavomodr˘

svût, kter˘ vznikl za v˘razné podpory spoleãnosti RadioMobil. 

Sportovní aktivity

JiÏ od poãátku se RadioMobil zamûfiuje i na sportovní oblast. Dlouhodobû je spoleãnost sponzorem ãeské

fotbalové reprezentace a v minulém roce se stala i generálním partnerem Ïenské juniorské basketbalové

reprezentace, která na mistrovství svûta obsadila první místo. V roce 2001 se také logo Paegas objevilo

tradiãnû na ãtyfiech nejlep‰ích golfov˘ch hfii‰tích u nás, kde probíhal dal‰í roãník Paegas Golf Tour.

V prÛbûhu celého roku mohli fanou‰ci extrémních sportÛ sledovat sérii Twist Extreme Tour, která nabídla

závody ve freestyle motokrosu, jízdû na snowboardu a v dal‰ích adrenalinov˘ch sportech.
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K l í ã e m  k ú s p û c h u  j e  p r á c e  
n a ‰ i c h  z a m û s t n a n c Û

Za dosavadními kvalitními v˘sledky spoleãnosti RadioMobil stojí tvrdá a odhodlaná práce v‰ech zamûstnancÛ

a spolupracovníkÛ. V minulém roce pracovalo pro RadioMobil jiÏ 2479 zamûstnancÛ.

JiÏ od poãátku je fiízení lidsk˘ch zdrojÛ RadioMobilu postaveno na koncepci efektivnû fungujících podnikov˘ch

procesÛ. Spoleãnost se snaÏí propojit a sladit v‰echny aktivity fiízení lidsk˘ch zdrojÛ se stanoven˘mi cíli.

V nemalé mífie také klade dÛraz na vzdûlávání a rozvoj sv˘ch zamûstnancÛ. V dynamickém prostfiedí stále

se rozvíjející spoleãnosti je propracovan˘ systém vzdûlávání nezbytnû nutn˘. RadioMobil nabízí tréninkové

programy zamûfiené na technické ãi manaÏerské dovednosti, kurzy práce se softwarov˘mi produkty a dal‰í

desítky rozvojov˘ch a vzdûlávacích programÛ. Pro zamûstnance se snaÏí vytváfiet ty nejlep‰í pracovní

podmínky, které je budou stimulovat ke stále lep‰ím v˘konÛm. V rámci spoleãnosti probíhají pod vedením

kvalitních externích lektorÛ z renomovan˘ch jazykov˘ch ‰kol i kurzy v˘uky cizích jazykÛ, které patfií

k nejoblíbenûj‰ím.

DÛkladnû propracovan˘ systém zamûstnaneck˘ch v˘hod je velkou stimulací pro kaÏdého jedince a motivací

pro dal‰í potenciální zájemce o zamûstnání. O tom, Ïe je spoleãnost RadioMobil pro lidi v‰ech vûkov˘ch

skupin zajímavá, svûdãí i v˘zkumy, které ji fiadí na ãeském trhu práce mezi ty vÛbec nejvyhledávanûj‰í. 

Jasnû zfietelná je i snaha nabídnout zamûstnání obyvatelÛm mimopraÏsk˘ch lokalit. V jiÏ fungujícím 

call centru v Lounech na‰lo v roce 1999 práci více neÏ ãtyfii sta lidí a v právû budovaném regionálním

centru v Hradci Králové bude pfiipraveno pfies ‰est set pracovních míst.
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T - M o b i l e  
z n a m e n á  ú s p û c h

T-Mobile International je jedním z vedoucích poskytovatelÛ mobilních sluÏeb na svûtû. Jako jedna ze

základních divizí skupiny Deutsche Telekom se soustfieìuje pfiedev‰ím na dynamicky rostoucí trhy v Evropû

a v poslední dobû i ve Spojen˘ch státech. T-Mobile International koordinuje aktivity mobilních operátorÛ

T-Mobile v Nûmecku, One 2 One ve Velké Británii, max.mobil v Rakousku, VoiceStream v USA, RadioMobil

v âeské republice, Ben v Nizozemí, PTC v Polsku a MTS v Rusku. 

Spoleãná strategická pozice s ostatními ãleny skupiny Deutsche Telekom umoÏní spoleãnosti RadioMobil

uspofiit fiadu nákladÛ, a získat tak pro její projekty vût‰í finanãní zázemí. Mezinárodní pÛsobnost a síla 

spoleãnosti T-Mobile International jistû pfiispûje k promûnû lokálního operátora v provozovatele mobilních

telekomunikaãních sluÏeb svûtové úrovnû. 

V‰ichni zákazníci budou moci plnohodnotnû vyuÏívat v‰ech dosavadních sluÏeb, a to nejen na na‰em

území, ale hlavnû v zahraniãí. UÏ dnes je napfiíklad moÏné dopfiát si pohodlí a rychlost technologie GPRS

i v nejvût‰í nûmecké síti T-Mobile. Do budoucna bude moÏné v zahraniãí vyuÏívat i volání pomocí zkrácen˘ch

ãísel a mnoho dal‰ích sluÏeb, na které jsou uÏivatelé sítû Paegas zvyklí z domovské sítû.  

Koncem roku 2001 spoleãnost RadioMobil zvítûzila v aukci o udûlení licence na provozování technologie

sítû tfietí generace UMTS. Zaãíná tak dal‰í etapa v budování sítû, která bude v budoucnu kromû hlasu a dat

bezproblémovû pfiená‰et i videonahrávky, fotografie ãi jiné dokumenty. Díky partnerství se svûtov˘mi

odborníky bude moci RadioMobil sdílet odborné znalosti a zku‰enosti s v˘vojem a implementací UMTS

v dal‰ích zemích. Finanãní zázemí globálního partnera poskytne prostfiedky na nákup nejmodernûj‰ích

technologií, které pfiinesou maximální kvalitu a vyuÏití v‰ech dostupn˘ch moÏností. To jistû nejvíce ocení

zákazníci, ktefií budou moci nezávisle cestovat a vyuÏívat v‰ech sluÏeb domácí sítû bez ohledu na to, 

ve které zemi se právû nacházejí.
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V í m e ,  k a m  s m û fi u j e m e

S jasnou vizí a posláním smûfiuje spoleãnost RadioMobil do dal‰ích let tfietího tisíciletí. Trh mobilních

komunikací se pohybuje kupfiedu stále vy‰‰í rychlostí. Jak potvrzuje právû tato v˘roãní zpráva, RadioMobil

uskuteãnil v minulém roce ve v‰ech smûrech svého pÛsobení mnoho dÛleÏit˘ch krokÛ, a dosáhl tak velmi

dobr˘ch finanãních v˘sledkÛ. Dal‰í v˘voj mobilních komunikací a systému GSM ve svûtû v‰ak stále posouvá

hranice a pfiiná‰í nové moÏnosti. To v‰e v koneãném dÛsledku pfiinese zákazníkÛm zv˘‰ení kvality

a hodnoty nabízen˘ch sluÏeb. Díky nezanedbateln˘m investicím do lidsk˘ch zdrojÛ se síti Paegas dafií b˘t

vÏdy o krok pfied konkurencí. A to nejen co se t˘ãe technické kvality, ale i dokonalosti sluÏeb.

Zfietelnou prioritou do budoucna  je udrÏet si i nadále pozici dynamického mobilního operátora, kter˘

bude své sluÏby stále více pfiizpÛsobovat potfiebám zákazníkÛ. Budoucnost pfiinese nové technologie,

zv˘‰enou poptávku po datov˘ch pfienosech a s tím i rÛst zájmu o mobilní Internet a ‰irokou paletu

souvisejících sluÏeb. Na‰ím cílem je vytvofiit mezi spoleãností a zákazníkem takov˘ vztah, kter˘ bude zaloÏen

na vzájemné dÛvûfie a spolupráci. V‰ichni zákazníci vyuÏívající sluÏeb sítû Paegas tak mají do budoucna

jistotu, Ïe vÏdy dostanou ty nejkvalitnûj‰í a nejdokonalej‰í sluÏby, na nûÏ se budou moci opravdu spolehnout. 

32 V˘roãní zpráva 2001





Z p r á v a  s p o l e ã n o s t i  R a d i o M o b i l  o v z t a z í c h  
m e z i  p r o p o j e n ˘ m i  o s o b a m i

RadioMobil a.s. se sídlem Londýnská 730, 120 00  Praha 2, IČO: 64949681,

Zpráva společnosti RadioMobil o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2001

podle § 66 a) odst. 9 obchodního zákoníku

1. Povinnost vypracovat zprávu o vztazích k propojeným osobám/podnikům (zpráva o vztazích)

Akcionářské podíly na RadioMobilu a.s. (dále jen „Společnost“) v účetním období 2001 vlastnili následující akcionáři:

1. od 1. 1. 2001 do 17. 4. 2001:

Akcionář Podíly v %

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. 51,00

CMobil B.V. 49,00

2. od 18. 4. 2001 do 31. 12. 2001:

Akcionář Podíly v %

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. 39,23

CMobil B.V. 60,77

Přestože společnost ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. do 17. 4. 2001 vlastnila 51 % akcií ve Společnosti podle smlouvy o společném podn iku mezi společností ČESKÉ

RADIOKOMUNIKACE a.s. a společností CMobil B.V. ze dne 25. března 1996, která byla nahrazena akcionářskou smlouvou ze dne 19. říj na 2000, provozní kontrolu

nad Společností jako řídící osoba ve smyslu § 66a odst. 7 obchodního zákoníku měla společnost CMobil B.V. Společnost CMobil B.V.  je vlastněna společností 

T-Mobile International AG (92,136 %), která je 100% dceřinou společností Deutsche Telekom AG. Tím je podle § 66 a) odst. 3 Obch Z dán poměr závislosti mezi

Deutsche Telekom AG jako ovládající osobou/podnikem a Společností jako ovládanou osobou. Podle § 66 a) odst. 9 ObchZ má představ enstvo Společnosti povinnost

vypracovat písemnou zprávu o vztazích k ovládající osobě a ke všem ostatním osobám/podnikům ovládaným stejnou ovládající osobou („ propojeným osobám“).

2. Přehled propojených osob/podniků

Přehled propojených osob/podniků je uveden v příloze I.

3. Seznam smluv s propojenými osobami/podniky uzavřených v uplynulém účetním období

V roce 2001 nebyly uzavřeny žádné nové smlouvy s propojenými osobami.

Byly přijaty půjčky od těchto propojených osob/podniků:

1. Podřízená akcionářská půjčka uzavřená dne 28. 12. 2001 

1.a Věřitel: CMobil B.V.

Částka: 1 823 077 000 Kč

Čerpání: prosinec 2001

Splatnost: 20. květen 2008
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1.b Věřitel: Deutsche Telekom Int. Finance B.V.

Částka: 1 176 923 000 Kč

Splatnost: 31. prosinec 2004

Podřízenost pro půjčky uvedené ad 1.a a ad 1.b:

Půjčka bude podřízena všem existujícím finančním závazkům dlužníka do 31. 12. 2004.

2. Úvěrová smlouva mezi RadioMobil a.s. a Deutsche Telekom Int. Finance B.V. uzavřená dne 28. 12. 2001

Věřitel: Deutsche Telekom Int. Finance B.V.

Částka: 3 823 077 000 Kč

Cena: Cena za jednotlivé tranše úvěru bude navrhována věřitelem na základě pořizovacích nákladů (funding costs) věřitele, bude podléhat

individuálnímu schválení představenstvem společnosti RadioMobil a.s.

Splatnost: 31. prosinec 2011 (po jednotlivých tranších v rozmezí od 2 do 10 let).

Byly uzavřeny tyto smlouvy o službách (nájemní smlouvy, manažerské smlouvy, propojovací dohody) s propojenými osobami/podniky:

Propojená osoba/podnik Předmět smlouvy Objem plnění
v účetním období (tis. Kč)

DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH Confidential and Restricted Usage Undertaking relating to the GSM example 

algorithm A3/A8 (COMP128) used for authentication and cipher key generation) 0

DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH International GSM Roaming Agreement 123 159 (výnosy)

57 048 (náklady)

DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH Management Service Agreement 36 056 (náklady)

DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH Agency Contract on Distribution of Telecommunication Services 0

DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH Domicile Agreement 80 (výnosy)

DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH Support Agreement 

„IT Consistency Management of European Joint Ventures T-Mobil“ 0

DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH Agreement on the Use of Common GSM 900 Frequencies in Border Regions 0

DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH Interconnect Software license Agreement 0

max.mobil. Telekommunikation Service GmbH International GSM Roaming Agreement 14 275 (výnosy)

21 881 (náklady)

One 2 One International GSM Roaming Agreement 3 938 (výnosy)

1 147 (náklady)

PTC Polska, Telefonia Cyfrowa Sp.z.o.o. International GSM Roaming Agreement 10 148  (výnosy)

9 663 (náklady)

MTS, CJSC Mobile Telesystems gAG International GSM Roaming Agreement 7 486 (výnosy)

5 249 (náklady) 

Deutsche Telekom AG Service Agreement on International Telecommunications Services via PSTN/ISDN 19 980 (výnosy)

73 288 (náklady)

Vyúčtování se provádí ve výši tržních cen.

V roce 2001 zakoupila Společnost tento dlouhodobý majetek od propojených osob/podniků (propojeným osobám/podnikům):

Propojená osoba/podnik Předmět Kupní (prodejní) ceny (tis. Kč)

DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH Software Pegasos 25 114
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4. Jiné právní úkony v zájmu propojených osob/podniků

V rámci celkové strategie se Společnost účastnila výběrového řízení na udělení licence UMTS v České republice. Společnost předložila svou nabídku 30. 11. 2001 a ve

výběrovém řízení se umístila na 1. místě nabídkovou cenou 3 861 000 001 Kč. Smlouva mezi Společností a Českým telekomunikačním úřadem o udělení licence UMTS

byla uzavřena dne 14. 12. 2001. Na základě podepsané smlouvy a zaplacení první splátky ve výši 1 mld. Kč byly Společnosti uděleny následující licence:

–  telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě ve standardu UMTS;

–  telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě ve standardu GSM (zahrnující také nově získané GSM frekvence 1800 MHz);

–  telekomunikační licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné mobilní telekomunikační sítě, zahrnující mobilní služby na síti GSM a síti UMTS.

Licence byly uděleny na dobu 20 let a zbývající část licenčních poplatků bude splácena po dobu 10 let v rovnoměrných ročních splátkách, včetně úroků.

Nebyly provedeny žádné další právní úkony v zájmu nebo na popud propojených osob/podniků.

5. Ostatní opatření v zájmu nebo na popud propojených osob/podniků

Neexistují žádná ostatní opatření, která byla přijata nebo byla realizována v účetním období 2001 v zájmu nebo na popud propojených osob/podniků. 

6. Posouzení přiměřenosti plnění a protiplnění z uskutečněných smluv, jiných právních úkonů a ostatních opatření uskutečněných v zájmu

nebo na popud propojených osob/podniků

Na základě smluv uzavřených mezi propojenými osobami byla poskytována plnění a protiplnění na úrovni standardních obchodních podmínek a za ceny obvyklé, které

odpovídaly poskytnutému plnění. Tato plnění a protiplnění byla vždy poskytována v souladu s právními předpisy na ochranu hospodářské soutěže a neměla charakter

dohod, které by mohly vést k narušení hospodářské soutěže ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb.  

Pokud bylo Společností jako ovládanou osobou poskytováno plnění osobě ovládané, protiplnění mělo charakter platby za poskytnuté služby na úrovni cen obvyklých

na mezinárodním trhu telekomunikačních služeb.

Ze závěru výroční zprávy vnitřního auditu za rok 2001, která byla projednána na 28. řádném zasedání představenstva dne 17. prosince 2001, nevyplynula žádná

zjištění vyplývající z kontroly smluvních vztahů a z řízení obchodů, technického provozu sítě a infrastruktury poskytování služeb GSM v České republice

i v mezinárodním měřítku, ze kterých by vyplývaly skutečnosti, které by měly charakter újmy, která by potenciálně mohla vzniknout Společnosti jako ovládané osobě. 

Lze konstatovat a bylo rovněž zdokumentováno, že na základě obchodních vztahů vyplývajících ze smluv mezi Společností a ovládající osobou a mezi propojenými

osobami nevznikly žádné nedobytné nebo rizikové pohledávky ani přímá nebo nepřímá újma. Z těchto důvodů také nebyla na základě obchodních vztahů nebo jiných

úkonů v rámci účetního období roku 2001 uzavírána smlouva o úhradě případné újmy.

7. Závěrečné prohlášení

Údaje uvedené v této zprávě jsou podle našeho nejlepšího vědomí úplné a obsahují všechny údaje podle § 66 a) odst. 9 ObchZ.

8. Zpracovatel

Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami vypracovalo představenstvo společnosti RadioMobil a.s., jako statutární orgán ovládané osoby, a to na základě údajů

známých ovládané osobě a sdělených ovládající osobou.

V Praze dne 15. března 2002

Michael Günther Roland Mahler

předseda statutárního orgánu člen statutárního orgánu
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P fi í l o h a  ã .  1
P fi e h l e d  p r o p o j e n ˘ c h  p o d n i k Û

Deutsche Telekom AG

100,00 % T-Mobile International AG, Bonn (SRN)

100,00 % DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH, Bonn (SRN)

100,00 % PBC Proregio Bündelfunk Consulting GmbH (i.L.), Landshut (SRN)

92,14 % CMobil B.V., Amsterdam (Nizozemsko)

60,77 % RadioMobil a.s., Praha (Česká republika)

50,00 % DDG Gesellschaft für Verkehrsdaten mbH, Düsseldorf (SRN)

49,00 % ISH Invest Sviaz-Holding Joint Stock Company, Moskva (Rusko)

8,04 % MTS, CJSC Mobile TeleSystems gAG, Moskva (Rusko)

36,20 % MTS, CJSC Mobile TeleSystems gAG, Moskva (Rusko)

100,00 % ZAO Rosiko, Moskva (Rusko)

100,00 % ACC, Moskva (Rusko)

66,00 % MSS, Moskva (Rusko)

51,00 % UD-N, Moskva (Rusko)

53,90 % OAO REKOM, Orjol (Rusko)

26,00 % MTS-Komi Republik, Moskva (Rusko)

26,00 % MTS-Kostroma, Moskva (Rusko)

26,00 % MTS-Trer, Moskva (Rusko)

22,50 % PTC Polska, Telefonia Cyfrowa Sp.z.o.o., Varšava (Polsko)

20,00 % ICO Europe B.V. (i.L.), Den Haag (Nizozemsko)

4,004 % ICO Global Communications (Holdings) Ltd., Wilmington (USA)

100,00 % Mediaone International B.V., Amsterdam (Nizozemsko)

22,50 % PTC Polska, Telefonia Cyfrowa Sp.z.o.o., Varšava (Polsko)

100,00 % max.mobil. Telekommunikation Service GmbH, Vídeň (Rakousko)

100,00 % Niedermeyer GmbH, Vídeň (Rakousko)

100,00 % Proto-Herlango Handelsgesellschaft mbH, Vídeň (Rakousko)

100,00 % Foto Nettig GmbH, Vídeň (Rakousko)

100,00 % A-WAY INTERNET SERVICES GmbH, Vídeň (Rakousko)

100,00 % max.mobil. Organisation Service GmbH, Vídeň (Rakousko)

50,09 % UCP Mitarbeiterbeteiligungs AG, Curych (Švýcarsko)

47,59 % Universal Communication Platform AG, Lugano (Švýcarsko)

100,00 % Deutsche Telekom Mobile Holdings Ltd., Londýn (Velká Británie)

100,00 % One 2 One Retail Ltd., Slough (Velká Británie)

100,00 % One 2 One partnership, Borehamwood, Herts (Velká Británie)

50,00 % Virgin Mobile Telecoms Limited, Londýn (Velká Británie)

50,00 % Mobile Direct Communications Limited., Middlesex (Velká Británie)

100,00 % Smaragd Telekommunikationsdienste GmbH, Bonn (SRN)

49,9999 % BEN Nederland Holding B.V., Den Haag (Nizozemsko)

60,00 % T-Motion PLC., Londýn (Velká Británie)

100,00 % VoiceStream Wireless Corporation, Bellevue (USA)

100,00 % Powertel, Inc., Bellevue (USA)
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Ú ã e t n í  z á v û r k a  k  3 1 .  p r o s i n c i  2 0 0 1
d l e  ã e s k ˘ c h  ú ã e t n í c h  p fi e d p i s Û

Název společnosti: RadioMobil a.s. IČO 64949681

Sídlo: Londýnská 730, Praha 2, 120 00 Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3787

Právní forma: akciová společnost

Rozvaha v plném rozsahu (v tis. Kč)

Minulé 
Běžné účetní období účetní období

Označení Aktiva Řádek Brutto Korekce Netto Netto
a b c 1 2 3 4

Aktiva celkem (ř. 02+03+28+55) = ř. 61 001 45 405 963 -7 962 776 37 443 187 24 993 972

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002

B. Stálá aktiva (ř. 04+12+22) 003 36 926 237 -6 578 489 30 347 748 19 076 794

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 11) 004 7 100 562 -1 588 965 5 511 597 1 268 514

B. I. 1. Zřizovací výdaje 005

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 143 503 -101 121 42 382 74 252

3. Software 007 1 796 336 -1 032 071 764 265 653 848

4. Ocenitelná práva 008 721 079 -433 457 287 622 311 296

5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 009 22 316 -22 316

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 010 4 414 314 4 414 314 213 490

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 011 3 014 3 014 15 628

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 13 až 21) 012 29 825 675 -4 989 524 24 836 151 17 808 280

B. II. 1. Pozemky 013 42 580 42 580 35 240

2. Stavby 014 716 566 -184 982 531 584 564 930

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 015 20 529 724 -4 620 306 15 909 418 9 677 076

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 016

5. Základní stádo a tažná zvířata 017

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 018 184 236 -184 236

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 019 7 983 402 7 983 402 7 124 094

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 020 369 167 369 167 406 940

9. Opravná položka k nabytému majetku 021

B. III. Finanční dlouhodobý majetek (ř. 23 až 27) 022

B. III. 1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem 023

2. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem 024

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 025

4. Půjčky podnikům ve skupině 026

5. Jiný finanční dlouhodobý majetek 027
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Minulé 
Běžné účetní období účetní období

Označení Aktiva Řádek Brutto Korekce Netto Netto
a b c 1 2 3 4

C. Oběžná aktiva (ř. 29+36+42+51) 028 6 643 852 -1 384 287 5 259 565 4 671 220

C. I. Zásoby (ř. 30 až 35) 029 1 548 079 -297 862 1 250 217 1 492 765

C. I. 1. Materiál 030 901 638 -291 552 610 086 704 079

2. Nedokončená výroba a polotovary 031

3. Výrobky 032

4. Zvířata 033

5. Zboží 034 646 441 -6 310 640 131 788 686

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 035

C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 37 až 41) 036 5 730 5 730 3 320

C. II. 1. Pohledávky z obchodního styku 037 5 730 5 730 3 320

2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 038

3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 039

4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 040

5. Jiné pohledávky 041

C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 43 až 50) 042 3 927 162 -1 086 425 2 840 737 2 754 959

C. III. 1. Pohledávky z obchodního styku 043 3 483 446 -1 086 425 2 397 021 2 258 224

2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 044 18 594 18 594 29 998

3. Sociální zabezpečení 045

4. Stát – daňové pohledávky 046 423 453 423 453 463 132

5. Odložená daňová pohledávka 047

6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 048

7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 049

8. Jiné pohledávky 050 1 669 1 669 3 605

C. IV. Finanční majetek (ř. 52 až 54) 051 1 162 881 1 162 881 420 176

C. IV. 1. Peníze 052 13 095 13 095 106 898

2. Účty v bankách 053 145 786 145 786 63 278

3. Krátkodobý finanční majetek 054 1 004 000 1 004 000 250 000

D. Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv (ř. 56 a 60) 055 1 835 874 1 835 874 1 245 958

D. I. Časové rozlišení (ř. 57 až 59) 056 1 365 751 1 365 751 708 576

D. I. 1. Náklady příštích období 057 173 364 173 364 102 253

2. Příjmy příštích období 058 1 371 1 371 305

3. Kursové rozdíly aktivní 059 1 191 016 1 191 016 606 018

D. II. Dohadné účty aktivní 060 470 123 470 123 537 382

Kontrolní číslo (ř. 01 až 60) 999 181 153 729 -31 851 104 149 302 625 99 438 506
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Rozvaha v plném rozsahu (v tis. Kč)

Označení Pasiva Řádek Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období
a b c 5 6

Pasiva celkem (ř. 62+79+105) 061 37 443 187 24 993 972

A. Vlastní kapitál (ř. 63+66+71+75+78) 062 10 726 832 8 601 640

A. I. Základní kapitál (ř. 64+65) 063 520 000 400 000

A. I. 1. Základní kapitál 064 520 000 400 000

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 065

A. II. Kapitálové fondy (ř. 67 až 70) 066 5 344 110 5 344 110

A. II. 1. Emisní ážio 067 5 344 110 5 344 110

2. Ostatní kapitálové fondy 068

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 069

070

A. III. Fondy ze zisku (ř. 72+73+74) 071 104 000 80 000

A. III. 1. Zákonný rezervní fond 072 104 000 80 000

2. Nedělitelný fond 073

3. Statutární a ostatní fondy 074

A. IV. Hospodářský výsledek minulých let (ř. 76+77) 075 2 753 530 667 701

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 076 2 753 530 667 701

2. Neuhrazená ztráta minulých let 077

A. V. Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/-) 078 2 005 192 2 109 829

(ř. 01-(+63+66+71+75+79+105))
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Označení Pasiva Řádek Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období
a b c 5 6

B. Cizí zdroje (ř. 80+84+91+101) 079 22 646 305 13 525 150

B. I. Rezervy (ř. 81+82+83) 080 1 905 498 919 615

B. I. 1. Rezervy zákonné 081

2. Rezerva na kurzové ztráty 082 1 673 508 739 350

3. Ostatní rezervy 083 231 990 180 265

B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90) 084 10 111 054 3 805 727

B. II. 1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 085 1 823 077

2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 086

3. Dlouhodobé přijaté zálohy 087

4. Emitované dluhopisy 088 5 000 000 3 000 000

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 089 713 077 805 727

6. Jiné dlouhodobé závazky 090 2 574 900

B. III. Krátkodobé závazky (ř. 92 až 100) 091 5 474 429 3 646 326

B. III. 1. Závazky z obchodního styku 092 1 119 451 2 531 275

2. Závazky ke společníkům a sdružení 093 3 399 2 765

3. Závazky k zaměstnancům 094 57 172 33 466

4. Závazky ze sociálního zabezpečení 095 27 473 21 302

5. Stát – daňové závazky a dotace 096 48 354 100 794

6. Odložený daňový závazek 097 1 604 869 934 511

7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 098

8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 099

9. Jiné závazky 100 2 613 711 22 213

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 102 až 104) 101 5 155 324 5 153 482

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 102 5 103 344 4 894 558

2. Běžné bankovní úvěry 103 51 980 258 924

3. Krátkodobé finanční výpomoci 104

C. Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv (ř. 106+110) 105 4 070 050 2 867 182

C. I. Časové rozlišení (ř. 107 až 109) 106 2 144 478 1 204 473

C. I. 1. Výdaje příštích období 107 80 929 65 818

2. Výnosy příštích období 108 1 295 867 1 005 338

3. Kurzové rozdíly pasivní 109 767 682 133 317

C. II. Dohadné účty pasivní 110 1 925 572 1 662 709

Kontrolní číslo (ř. 61 až 110) 999 145 841 984 96 203 350
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Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu (v tis. Kč)

Číslo Skutečnost v účetním období
Označení Text řádku sledovaném minulém

a b c 1 2

I. Tržby za prodej zboží 01 871 261 1 270 663

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 3 906 227 4 393 310

+ Obchodní marže (ř. 01-02) 03 -3 034 966 -3 122 647

II. Výkony (ř. 05+06+07) 04 20 276 369 16 533 720

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 20 211 170 16 484 964

2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 06

3. Aktivace 07 65 199 48 756

B. Výkonová spotřeba (ř. 09+10) 08 8 252 411 6 573 276

B.     1. Spotřeba materiálu a energie 09 477 309 488 592

B.     2. Služby 10 7 775 102 6 084 684

+ Přidaná hodnota (ř. 03+04-08) 11 8 988 992 6 837 797

C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12 1 119 563 840 546

C.     1. Mzdové náklady 13 805 860 597 940

C.     2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 3 072 8 485

C.     3. Náklady na sociální zabezpečení 15 277 000 207 688

C.     4. Sociální náklady 16 33 631 26 433

D. Daně a poplatky 17 245 204 132 962

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 2 972 803 2 032 879

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 12 917 15 725

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 20 248 538 76 862

IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů 21

G. Tvorba rezerv časového rozlišení provozních nákladů 22 51 725 117 990

V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů 23 312 171 1 244

H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů 24 771 714 377 265

VI. Ostatní provozní výnosy 25 832 248 148 872

I. Ostatní provozní náklady 26 204 865 55 811

VII. Převod provozních výnosů 27

J. Převod provozních nákladů 28

* Provozní hospodářský výsledek 29 4 531 916 3 369 323

(ř. 11-12-17-18+19-20+21-22+23-24+25-26+(-27)-(-28))

VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 30 17 914 460 53 024 165
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Číslo Skutečnost v účetním období
Označení Text řádku sledovaném minulém
a b c 1 2

K. Prodané cenné papíry a vklady 31 17 914 310 53 020 683

IX. Výnosy z finančního dlouhodobého majetku (ř. 33+34+35) 32

IX. 1. Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích a ve skupině 33

2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a vkladů 34

3. Výnosy z ostatního finančního dlouhodobého majetku 35

X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 36 23 513 92 023

XI. Zúčtování rezerv do finančních výnosů 37 206 538 6 377

L. Tvorba rezerv na finanční náklady 38 1 140 696 432 373

XII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů 39

M. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů 40

XIII. Výnosové úroky 41 78 329 7 849

N. Nákladové úroky 42 561 904 441 840

XIV. Ostatní finanční výnosy 43 189 172 75 203

O. Ostatní finanční náklady 44 544 728 189 629

XV. Převod finančních výnosů 45

P. Převod finančních nákladů 46

* Hospodářský výsledek z finančních operací 47 -1 749 626 -878 908

(ř. 30-31+32+36+37-38+39-40+41-42+43-44+(-45)-(-46))

R. Daň z příjmu za běžnou činnost (ř. 49+50) 48 758 157 761 463

R 1. – splatná 49 87 800 97 730

2. – odložená 50 670 357 663 733

51

** Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř. 29+47-48) 52 2 024 133 1 728 952

XVI. Mimořádné výnosy 53 50 673 51 783

S. Mimořádné náklady 54 69 614 87 639

T. Daň z příjmu z mimořádné činnosti (ř. 56+57) 55 -416 733

T. 1. – splatná 56

2. – odložená 57 -416 733

* Mimořádný hospodářský výsledek (ř. 53-54-55) 58 -18 941 380 877

U. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-) 59

*** Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) (ř. 52+58-59) 60 2 005 192 2 109 829

Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) (ř. 29+47+53-54) 61 2 763 349 2 454 559

Kontrolní číslo (ř. 01 až 61) 99 125 446 659 177 517 473
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P fi í l o h a  k  ú ã e t n í  z á v û r c e  z a  r o k  2 0 0 1

1. Obecné údaje

1.1. Založení a charakteristika společnosti

RadioMobil a.s. (dále jen „společnost“) se sídlem Londýnská 730, Praha 2 byla založena společností ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. a zapsána do obchodního

rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze dne 15. února 1996.

Dne 20. června 1996 bylo Krajským obchodním soudem v Praze zapsáno do obchodního rejstříku navýšení splaceného základního jmění společnosti podle Smlouvy

o společném podniku mezi společností ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. a společností CMobil B.V. ze dne 25. března 1996.

Předmětem podnikání společnosti je v souladu s čl. 3 stanov společnosti:

a) zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě podle normy GSM a poskytování mobilních telekomunikačních služeb, které přísluší této síti, v rozsahu

a podle podmínek uvedených v pověření vydaném Ministerstvem hospodářství České republiky dne 25. března 1996 pod č.j. 7660/96-611 (dále „Pověření“)

b) poskytování telekomunikačních služeb

c) koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

d) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

e) pronájem průmyslového a spotřebního zboží

f) poskytování leasingu

g) reklamní činnost

h) vydavatelská činnost

i) poradenská činnost v oblasti telekomunikací a informační technologie

j) poskytování softwaru. 

1.2. Vlastnická struktura společnosti

Vlastnická struktura společnosti byla k 31. prosinci 2001 následující:

Akcionář Upsaný základní kapitál v tis. Kč %

CMobil B.V. 316 000 60,77 %

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. 204 000 39,23 %

Celkem 520 000 100,00 %

Vlastnická struktura společnosti se řídí ustanoveními Dohody o společném podniku, uzavřené mezi akcionáři dne 25. března 1996. Konečnou mateřskou společností

majoritního akcionáře CMobil B.V. je společnost Deutsche Telekom AG, která vlastní CMobil B.V. prostřednictvím T-Mobile International A.G. („TMO“).

Akcionářská smlouva ze dne 19. října 2000 (nahrazující původní Dohodu o společném podniku) mezi oběma akcionáři upravuje podmínky, které se týkají

akcionářských práv ve společnosti, a specifické podmínky týkající se výkonu práva opce, která se realizovala v roce 2001. Na základě této opce vzniklo společnosti

CMobil B.V. právo upsat nové akcie společnosti.

CMobil B.V. uplatnil svou opci jediného upisovatele a dne 7. února 2001 upsal 120 000 000 nových akcií v nominální hodnotě 1 000 Kč. Tímto úpisem zvýšil CMobil B.V.

svůj podíl ve společnosti na 60,77 %. Akcie byly plně splaceny dne 27. března 2001. Tím se podíl společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. snížil na 39,23 %.

Navýšení základního kapitálu společnosti na 520 mil. Kč nabylo právní moci dne 18. dubna 2001.

44 V˘roãní zpráva 2001



1.3. Licence a ochranné známky

Zprávy o plnění požadavků rozvoje a jakosti mobilní sítě RadioMobilu a.s. se podle Pověření předkládají ke schválení Českému telekomunikačnímu úřadu („ČTÚ“),

s účinností od 1. ledna 2001 za každý kalendářní rok.

Hodnotící zpráva za období roku 2001 byla předložena předsedovi ČTÚ v daném termínu dne 20. ledna 2002 a její schválení s výrokem, že RadioMobil a.s. splnil

závazky pokrytí obyvatelstva, silnic a dálnic a jakosti stanovené v Pověření, se očekává v polovině února 2002.

Společnosti byla na základě smlouvy uzavřené dne 14. prosince 2001 s ČTÚ udělena licence ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí

v systému UMTS a další dvě frekvence v pásmu GSM 1800 MHz. Zároveň ČTÚ vydal znovu licence na poskytování služeb v pásmech 900 a 1800 MHz a poskytování

veřejných telekomunikačních služeb na dobu 20 let. Tato rozhodnutí k 31. prosinci 2001 nenabyla právní moci.

Společnost má řádně podány návrhy na zápis 16 ochranných známek souvisejících s názvem „Paegas“ do rejstříku ochranných známek.

V současné době je vedeno soudní řízení týkající se přezkumu zákonnosti správního rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví.

1.4. Statutární a dozorčí orgány

Personální obsazení představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2001 bylo následující:

Představenstvo ing. Alex Bém Předseda představenstva

Michael Günther Místopředseda představenstva

ing. Miroslav Čuřín Člen představenstva

Fridbert Gerlach Člen představenstva

ing. Robert Chvátal Člen představenstva

Dipl. Ing. Roland Mahler Člen představenstva

Místopředseda představenstva Moritz Gerke rezignoval dne 19. června 2001 na svoji funkci. S účinností od 20. června 2001 byl místopředsedou představenstva zvolen

Michael Günther. Novým členem představenstva byl zvolen ing. Robert Chvátal.

Člen představenstva ing. Gustav Hraška odstoupil ze své funkce člena představenstva. Představenstvo společnosti odstoupení řádně projednalo. Dne 17. prosince 2001

tak funkce jmenovaného v představenstvu skončila. Tato změna v představenstvu nebyla k 31. prosinci 2001 zapsána do obchodního rejstříku.

Dozorčí rada Frank Stoffer Předseda dozorčí rady

ing. Václav Hladík Člen dozorčí rady

ing. Kateřina Šuvarinová Člen dozorčí rady

ing. Jan Winzberger Člen dozorčí rady

Antonius Joseph Zijlstra Člen dozorčí rady

Místo členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti – ing. Jaroslava Čepelky a ing. Martina Klocperka – byli zvoleni novými členy dozorčí rady volenými

zaměstnanci společnosti ing. Kateřina Šuvarinová a ing. Václav Hladík. Ze své funkce v dozorčí radě odstoupil ing. Jan Kodr. Dozorčí rada společnosti projednala toto

odstoupení dne 19. prosince 2001 a tímto dnem také skončila funkce ing. Jana Kodra v dozorčí radě společnosti.

Změny ve složení dozorčí rady v průběhu roku 2001 nebyly k 31. prosinci 2001 zapsány do obchodního rejstříku.

Valná hromada konaná 30. ledna 2002 schválila odvolání ing. Miroslava Čuřína a rezignace ing. Alexe Béma a ing. Gustava Hrašky z představenstva společnosti.

Novými členy představenstva byli zvoleni Mark Robert Donegan, Dominik Robert Redfern a Timothy James Lang Taylor. Valná hromada dále schválila odvolání 

ing. Jana Winzbergera a rezignaci ing. Jana Kodra z dozorčí rady. Novými členy dozorčí rady byli zvoleni Tomáš Tomiczek a Kai Breuer.
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2. Účetní metody a obecné účetní zásady

2.1. Základ účetnictví

Účetnictví společnosti je vedeno a tato účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.

2.2. Způsoby ocenění

2.2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, přepravní náklady, clo, náklady na montáž a další

související náklady včetně příslušných přímých interních nákladů. Úroky a ostatní finanční náklady vynaložené v souvislosti s pořízením hmotného a nehmotného

majetku jsou do okamžiku aktivace součástí pořizovací ceny.

Hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok oceněný při pořízení cenou nižší než 40 tis. Kč a nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden

rok oceněný při pořízení cenou nižší než 60 tis. Kč se účtují při pořízení přímo do nákladů. 

Náklady na opravy a údržbu u hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení jednotlivého majetku přesahující 40 tis. Kč ročně je aktivováno.

Všechny zisky a ztráty související s vyřazením hmotného a nehmotného majetku jsou promítnuty do výkazu zisků a ztrát.

2.2.2. Finanční investice a cenné papíry

Finanční investice jsou oceněny cenou pořízení. Cenné papíry v cizí měně jsou zaúčtovány pomocí směnného kurzu platného v den pořízení a ke dni účetní závěrky

jsou přepočteny kurzem platným k 31. prosinci 2001, vyhlášeným Českou národní bankou.

2.2.3. Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje zejména cenu pořízení materiálu, clo, skladovací poplatky při dopravě a dopravné

za dodání na místo skladování. 

Zásoby jsou oceněny metodou váženého aritmetického průměru.

Technické díly demontované ze základnových stanic se skladují v investičních skladech společnosti a jsou oceňovány zůstatkovou cenou dílu v okamžiku jejich demontáže.

2.2.4. Pohledávky

Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku na pochybné pohledávky.
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2.3. Odpisový plán

Společnost odepisuje hmotný a nehmotný majetek rovnoměrně na základě ročních sazeb dle odborného odhadu doby životnosti. Odpisování začíná v měsíci, kdy byl

majetek zařazen do používání. 

Účetní doby životnosti pro hlavní skupiny majetku jsou uvedeny v následující tabulce:

Kategorie majetku Doba životnosti (v letech)

Výzkum a vývoj 8

Software 4

Ocenitelná práva 20/16

Budovy a stavby 20

Věže, stožáry 20

Technologická zařízení sítě GSM 8

Výpočetní technika 3

Kancelářská technika 5

Dopravní prostředky 3

Nábytek 5

Pro daňové odpisy je používána metoda lineárního odepisování s výjimkou zařízení sítě GSM, které je pro daňové účely odepisováno zrychlenou metodou po dobu 4 let.

2.4. Způsob stanovení opravných položek k majetku a rezerv

2.4.1. Opravné položky

Opravné položky ke hmotnému a nehmotnému majetku

V případě, že zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou užitnou hodnotu, je na takové aktivum vyhotovena opravná položka.

V roce 2001 nebyly vytvářeny opravné položky týkající se hmotného a nehmotného majetku.

Opravná položka k pohledávkám

Společnost v průběhu roku 2001 vytvořila na základě vnitřní směrnice opravnou položku k pohledávkám. Tato opravná položka byla vytvořena na základě věkové

struktury pohledávek a na základě informací týkajících se platební morálky zákazníků. Opravná položka je vytvořena procentní částkou z celkových pohledávek

v rozsahu od 4% do 100%. Zálohy zaplacené zákazníky na začátku smluvního období se započítávají s pohledávkami po lhůtě splatnosti.

Opravná položka k zásobám

Opravné položky k zásobám jsou vytvářeny na základě inventarizačních výsledků procentní částkou z příslušného typu zásob se zohledněním možnosti, že daná

položka zásob nebude použita nebo bude prodána za cenu nižší, než je pořizovací cena.

Mobilní telefonní přístroje jsou oceňovány pořizovací cenou, neboť vedení odhaduje, že diskontované budoucí zisky z každého přístroje převýší ztrátu z případného

prodeje telefonu za nižší než pořizovací cenu.

2.4.2. Rezervy

Společnost vytvořila v roce 2001 rezervy na nerealizované kurzové ztráty k závazkům, pohledávkám a úvěrům denominovaným v cizích měnách a na nerealizované

kurzové ztráty z přepočtu forwardových smluv k datu účetní závěrky v rozsahu, v jakém ztráty z forwardových smluv převyšují k datu účetní závěrky zisky. 

V souvislosti s věrnostním programem pro zákazníky společnost vytvořila rezervu na pravděpodobné budoucí náklady vzhledem k předpokládanému čerpání výhod

věrnostního programu.
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2.5. Zachycení výnosů

Společnost účtuje o výnosech z aktivačních a propojovacích poplatků, hovorného u paušálních zákazníků jednorázově k okamžiku uskutečnění účetního případu.

Hovorné a aktivace u předplacených TWIST karet je časově rozlišováno tak, aby ve výnosech společnosti byla zohledněna pouze částka, kterou již zákazník

z předplacené TWIST karty realizoval.

2.6. Přepočty cizích měn

Transakce v cizích měnách prováděné během roku jsou přepočteny kurzem České národní banky platným ke dni vzniku účetního případu. Aktiva a pasiva v cizí měně

se k datu účetní závěrky přepočítávají na české koruny v kurzu vyhlášeném Českou národní bankou a platném k 31. prosinci 2001. Výjimkou jsou zajištěné

dlouhodobé úvěry přepočítávané kurzem, který se během úvěrového období zvyšuje z aktuálního kurzu k datu zajištění úvěru na sazby dohodnuté ve forwardových

smlouvách při splatnosti úvěrů. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou, s výjimkou finančních prostředků, vykazovány pouze v rozvaze. Společnost vytváří rezervu 

na nerealizované kurzové ztráty, která je zachycena v rozvaze a ve výkazu zisků a ztrát.

2.7. Odložená daň

Odložený daňový závazek se vykazuje u všech dočasných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo pasiva v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená

daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že bude možné ji daňově uplatnit v následujících účetních obdobích.

Odložená daň z příjmů účtovaná do výkazu zisků a ztrát je stanovena jako změna čisté odložené daňové pohledávky nebo čistého odloženého daňového závazku

souvisejícího s daní z příjmů během roku.

2.8. Zajišťování měnových a úrokových rizik

Pro účely řízení devizových rizik spojených s odběratelsko-dodavatelskými vztahy a s úvěry v cizích měnách používá společnost forwardové smlouvy. Nerealizované

zisky a ztráty vyplývající z měnových forwardů určených k zajištění rizik jsou ošetřeny způsobem popsaným výše v bodech 2.4.2. Rezervy a 2.6. Přepočty cizích měn.

Nerealizované zisky a ztráty vyplývající z měnových forwardů určených k zajištění rizik spojených s dohodnutými nebo plánovanými nákupy v cizích měnách nejsou

zachyceny v účetnictví společnosti, jsou uvedeny v příloze k účetní závěrce.

K zajištění části svých úrokových rizik vyplývajících z úvěrů v cizí měně používá společnost úrokové swapy. Čisté výnosy nebo náklady spojené s dohodami o úrokových

swapech jsou časově rozlišeny jako součást úroků po dobu platnosti swapové smlouvy.
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2.9. Výkaz peněžních toků

Společnost sestavila výkaz peněžních toků s využitím nepřímé metody. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobé likvidní finanční instrumenty, které lze okamžitě

převést na hotovost.

2.10. Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem podpisu účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující

informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem podpisu účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, 

jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

3 Změna účetních metod a postupů

3.1. Změna účetních metod

Novela zákona o účetnictví zrušila povinnost odepsání nehmotných aktiv nejpozději do pěti let od jeho pořízení. Společnost se rozhodla zůstatkovou cenu práv

k poskytování telekomunikačních služeb a provozování telekomunikačního zařízení v systému GSM v pásmech 900 a 1800 MHz odepisovat rovnoměrně po dobu jejich

poskytnutí do roku 2016 v souladu s Pověřením, poskytnutým Ministerstvem hospodářství České republiky. Dopad této změny na hospodářský výsledek roku 2001

představuje 90 659 tis. Kč.

Během sledovaného období nedošlo k žádným jiným změnám účetních postupů. Byly provedeny drobné reklasifikace loňských zůstatků na rozvaze, aby se docílilo

shody s letošním rokem. Tyto reklasifikace nemají žádný dopad na vlastní kapitál nebo hospodářský výsledek.

3.2. Vývoj účetních předpisů

Pro účetní závěrku za rok 2002 bude v platnosti novelizovaný Zákon o účetnictví. Tento zákon přináší některé významné změny obecných účetních a oceňovacích

pravidel. Činnosti společnosti, které budou nejvíce ovlivněny touto novelou, jsou v současné době analyzovány vedením společnosti.
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4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

4.1. Stálá aktiva

4.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena (v tis. Kč) Výzkum a vývoj Software Ocenitelná práva Nedokončené Poskytnuté zálohy Celkem
nehmotné investice*

1. 1. 2000 122 934 902 059 430 247 327 666 2 974 1 785 880

Přírůstky 14 301 395 516 279 632 0 12 654 702 103

Úbytky 0 11 903 0 114 176 0 126 079

31. 12. 2000 137 235 1 285 672 709 879 213 490 15 628 2 361 904

Přírůstky 6 268 511 940 11 200 4 200 824 -12 614 4 717 618

Úbytky 0 1 276 0 0 0 1 276

31. 12. 2001 143 503 1 796 336 721 079 4 414 314 3 014 7 078 246

*) Přírůstky a přesuny mezi nedokončeným dlouhodobým nehmotným majetkem a zálohami na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku jsou uváděny jako čisté přírůstky.

Oprávky (v tis. Kč) Výzkum a vývoj Software Ocenitelná práva Nedokončené Poskytnuté zálohy Celkem
nehmotné investice

1. 1. 2000 29 300 265 252 282 736 0 0 577 288

Přírůstky 33 683 374 356 115 847 0 0 523 886

Úbytky 0 7 784 0 0 0 7 784

31. 12. 2000 62 983 631 824 398 583 0 0 1 093 390

Přírůstky 38 138 400 247 34 874 0 0 473 259

Úbytky 0 0 0 0 0 0

31. 12. 2001 101 121 1 032 071 433 457 0 0 1 566 649

Účetní zůstatková hodnota (v tis. Kč) Výzkum a vývoj Software Ocenitelná práva Nedokončené Poskytnuté zálohy Celkem
nehmotné investice

31. 12. 2000 74 252 653 848 311 296 213 490 15 628 1 268 514

31. 12. 2001 42 382 764 265 287 622 4 414 314 3 014 5 511 597

Výzkum a vývoj představuje především studie mikrovlnného spojení v rámci sítě GSM, dodaná externím dodavatelem. 

Přírůstky softwaru se v roce 2001 týkaly zejména nákupu produktů umožňujících rozšíření a optimalizaci informačních systémů společnosti, produktů umožňujících

poskytování dalších nebo zkvalitnění stávajících služeb zákazníkům.

V průběhu roku 2001 byl odepsán do nákladů drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 5 860 tis. Kč (2000: 3 345 tis. Kč). K 31. prosinci 2001 měla

společnost ve své evidenci drobný dlouhodobý nehmotný majetek v původních pořizovacích cenách ve výši 22 316 tis. Kč (31. prosince 2000: 16 474 tis. Kč). 

Ocenitelná práva tvoří zejména právo k poskytování telekomunikačních služeb na území České republiky a k provozování telekomunikačního zařízení v systému GSM

v pásmech 900 a 1800 MHz.

Společnost získala v aukci konané v prosinci 2001 licenci na poskytování služeb v systému UMTS a dvě další frekvence v pásmu 1800 MHz. Především hodnota licence

a nově přidělených frekvencí představují přírůstek v položce nedokončených nehmotných investic. Hodnota licence UMTS je 3 535 mil. Kč (nabídka konkurenčního

účastníka aukce). Hodnota dvou přidělených frekvencí v pásmu 1800 MHz je 326 mil. Kč.
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4.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek 

Pořizovací cena (v tis. Kč) Budovy,  Stroje Dopravní Inventář Nedokončené Poskytnuté Celkem
stavby a zařízení prostředky hmotné zálohy 

a pozemky investice* na DHM*

1. 1. 2000 650 095 7 778 685 40 871 11 276 4 105 646 566 743 13 153 316

Přírůstky 83 491 5 118 199 6 611 5 619 3 018 448 0 8 232 368

Úbytky 1 380 698 490 14 920 140 0 159 803 874 733

31. 12. 2000 732 206 12 198 394 32 562 16 755 7 124 094 406 940 20 510 951

Přírůstky 32 676 9 335 666 1 876 4 470 859 308 -37 773 10 196 223

Úbytky 5 736 1 052 941 6 442 616 0 0 1 065 735

31. 12. 2001 759 146 20 481 119 27 996 20 609 7 983 402 369 167 29 641 439

*) Přírůstky a přesuny mezi nedokončenými hmotnými investicemi a zálohami na pořízení dlouhodobého hmotného majetku jsou uváděny jako čisté přírůstky.

Oprávky (v tis. Kč) Budovy,  Stroje Dopravní Inventář Nedokončené Poskytnuté Celkem
stavby a zařízení prostředky hmotné zálohy 

a pozemky investice na DHM

1. 1. 2000 89 526 1 396 842 23 550 2 822 0 0 1 512 740

Přírůstky 42 675 1 395 323 7 674 2 682 0 0 1 448 354

Úbytky 165 243 498 14 664 96 0 0 258 423

31. 12. 2000 132 036 2 548 667 16 560 5 408 0 0 2 702 671

Přírůstky 53 862 2 395 110 7 921 3 584 0 0 2 456 477

Úbytky 916 346 203 6 346 395 0 0 353 860

31. 12. 2001 184 982 4 593 574 18 135 8 597 0 0 4 805 288

Účetní zůstatková hodnota (v tis. Kč) Budovy, Stroje Dopravní Inventář Nedokončené Poskytnuté Celkem
stavby a zařízení prostředky hmotné zálohy

a pozemky investice na DHM

31. 12. 2000 600 170 9 649 727 16 002 11 347 7 124 094 406 940 17 808 280

31. 12. 2001 574 164 15 887 545 9 861 12 012 7 983 402 369 167 24 836 151

Nemovitosti vlastněné společností k 31. prosinci 2001 v účetní zůstatkové hodnotě:

Pozemky (v tis. Kč) 31. 12. 2001

pozemek Londýnská 27 983

ostatní pozemky 14 597

Pozemky celkem 42 580

Budovy (v tis. Kč) 31. 12. 2001

budova Londýnská 277 880

budova České Budějovice 5 932

budova call centra Louny 106 918

TZ budovy BBC 9 996

TZ budovy Centrotex 1 755

TZ budovy Koospol 85 837

ostatní kancelářské prostory 43 266

Budovy celkem 531 584

Přírůstky ve skupině budov a staveb se týkají zejména rekonstrukcí a zhodnocení vlastního a pronajatého majetku.

Přírůstky ve skupině strojů a zařízení se týkají zejména rozvoje sítě GSM. Hodnota investic do sítě GSM uvedených do užívání v roce 2001 přesáhla částku 9 000 mil. Kč. 

Úbytky představují především odmontované vybavení sítě použité znovu na jiných místech nebo přeřazené mezi zásoby do okamžiku opětovného použití v dalším účetní období.
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Část majetku zachyceného na pořízení dlouhodobého hmotného majetku se týká základnových stanic sítě GSM. V souladu s českými předpisy je uvedení majetku do

užívání a s tím související počátek odepisování možné provést až po splnění všech zákonných a technických požadavků, a nikoliv v okamžiku zahájení komerčního

používání a s tím spojenými výnosy. Vzhledem ke skutečnosti, že okamžik, ke kterému jsou splněny požadavky vyplývající z účetních předpisů, je pozdějšího data než

okamžik skutečného používání, část komerčně využívaného dlouhodobého hmotného majetku je v účetních výkazech k 31. prosinci 2001 klasifikována jako

„nedokončené dlouhodobé hmotné investice“, a nikoliv jako „dlouhodobý hmotný majetek – samostatné movité věci a soubory movitých věcí“.

V případě, že by majetek byl odepisován již od okamžiku skutečného začátku komerčního využívání, hospodářský výsledek společnosti za rok 2001 by byl ovlivněn

dodatečnými odpisy v přibližné výši 133 711 tis. Kč (2000: 207 158 tis. Kč) s kumulativním dopadem na oprávky a vlastní kapitál společnosti k 31. prosinci 2001 

ve výši 921 727 tis. Kč (31. prosince 2000: 778 016 tis. Kč).

K 31. prosinci 2001 zahrnuje zůstatek na účtech pořízení dlouhodobého hmotného majetku nevyfakturované dodávky týkající se zejména zařízení sítě GSM ve výši 

309 232 tis. Kč (31. prosince 2000: 280 330 tis. Kč). Částka nevyfakturovaných dodávek je v rozvaze klasifikována jako dohadná položka pasivní.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek odepsaný v roce 2001 přímo do nákladů dosáhl výše 37 388 tis. Kč (2000: 51 143 tis. Kč). K 31. prosinci 2001 dosáhl drobný

hmotný majetek výše 184 236 tis. Kč v původních pořizovacích cenách (31. prosince 2000: 168 362 tis. Kč).

Žádný majetek společnosti nepodléhá zástavnímu právu.

4.1.3. Finanční pronájem

Seznam budoucích plateb souvisejících se 623 uzavřenými smlouvami o finančnímu pronájmu je k 31. prosinci 2001 následující:

Platby (v tis. Kč) Celková hodnota smluv 2001 2002 2003 2004 Celkem

Dopravní prostředky 298 311 72 543 71 030 42 338 12 976 198 887

Výpočetní technika 7 359 1 059 0 0 0 1 059

Seznam budoucích plateb souvisejících se 405 uzavřenými smlouvami o finančnímu pronájmu byl k 31. prosinci 2000 následující:

Platby (v tis. Kč) Celková hodnota smluv 2000 2001 2002 2003 Celkem

Dopravní prostředky 162 352 49 864 45 120 33 310 12 284 140 578

Výpočetní technika 7 359 2 627 1 431 0 0 4 058

4.2. Zásoby

Zásoby obsahují zejména telefonní přístroje určené k dalšímu prodeji, demontované zařízení pro základnové stanice a náhradní díly. K 31. prosinci 2001 byla

společností vytvořena opravná položka k zásobám ve výši 297 862 tis. Kč (31. prosince 2000: 197 609 tis. Kč).

(v tis. Kč) 31. 12. 2001 31. 12. 2000

Telefonní přístroje a příslušenství určené k prodeji 646 441 798 637

Technické zásoby 813 983 741 964

Ostatní zásoby 87 655 149 773

Mezisoučet 1 548 079 1 690 374

Opravná položka -297 862 -197 609

Zásoby celkem 1 250 217 1 492 765

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

(v tis. Kč) 2001 2000

Počáteční zůstatek k 1. lednu 197 609 32 551

Tvorba opravné položky 100 253 165 058

Konečný zůstatek k 31. prosinci 297 862 197 609
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4.3. Pohledávky

4.3.1. Krátkodobé pohledávky

(v tis. Kč) 31. 12. 2001 31. 12. 2000

Pohledávky z obchodního styku

– ve splatnosti nebo po splatnosti do 180 dnů 2 111 099 2 134 094

– po splatnosti více než 180 dnů 1 217 453 569 434

– zaplacené zálohy 154 894 281 831

Celkem pohledávky z obchodního styku 3 483 446 2 985 359

Opravná položka k pohledávkám -1 086 425 -727 135

Mezisoučet 2 397 021 2 258 224

Daňové pohledávky 423 453 463 132

Ostatní pohledávky 20 263 33 603

Celkové pohledávky 2 840 737 2 754 959

Pohledávky z obchodního styku se týkají zejména pohledávek za uživateli sítě GSM a pohledávek za obchodními zástupci. 

Ostatní pohledávky představují zejména pohledávky za účastníky sdružení, za zaměstnanci a ostatní pohledávky neobchodního charakteru.

Změny opravné položky k pochybným pohledávkám lze analyzovat takto:

(v tis. Kč) 2001 2000

Počáteční zůstatek k 1. lednu 727 135 516 173

Tvorba opravné položky 459 194 562 530

Zrušení/rozpuštění opravné položky -99 904 -351 568

Konečný zůstatek k 31. prosinci 1 086 425 727 135

4.3.2. Dlouhodobé pohledávky

Dlouhodobé pohledávky zahrnují zejména zálohy na nájemné.

4.3.3. Pohledávky ve skupině

Krátkodobé pohledávky popsané v bodě 4.3.1. obsahují následující pohledávky ve skupině:

(v tis. Kč) 31. 12. 2001 31. 12. 2000

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.:

Služby GSM 1 319 1 307

Krátkodobé poskytnuté zálohy 17 111 0

Mezisoučet 18 430 1 307

Skupina TMO:

Roaming a ostatní prodané služby 29 772 12 957

Celkem pohledávky ve skupině 48 202 14 264

4.4. Ostatní aktiva

4.4.1. Náklady příštích období

Náklady příštích období zahrnují především manažerské a kompenzační poplatky spojené s platbami prostřednictvím směnek, náklady na aranžérské poplatky a úroky

z emitovaných dluhopisů, náklady spojené s poskytnutým úvěrem, náklady na údržbu a podporu informačních systémů společnosti, na pronájem kancelářských a prodejních

prostor a objektů pro umístění GSM technologií, finanční pronájem osobních automobilů a další náklady placené předem. Tyto náklady jsou účtovány do nákladů 

na základě věcné a časové souvislosti s daným účetním obdobím. Jejich celková výše k 31. prosinci 2001 činila 173 364 tis. Kč (31. prosince 2000: 102 253 tis. Kč).
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4.4.2. Příjmy příštích období

Příjmy příštích období se týkají časově rozlišených úrokových příjmů z nakoupených směnek, depozit a vkladů používaných při řízení krátkodobé likvidity. 

4.4.3. Dohadné účty aktivní

Dohadné účty aktivní zahrnují zejména poskytnuté, k datu účetní závěrky nevyúčtované služby sítě GSM zákazníkům společnosti, a nevyúčtovanou propojovací

kapacitu poskytnutou ostatním poskytovatelům telekomunikačních služeb, nevyfakturovanou před koncem roku.

4.5. Vlastní kapitál

Pohyby vlastního kapitálu společnosti:

(v tis. Kč) Základní Emisní Zákonný Neuhrazená Hospodářský Celkem
kapitál ažio rezervní fond ztráta (-) / výsledek ve

nerozdělený schvalovacím
zisk (+) řízení

minulých let

1. 1. 1999 400 000 5 344 110 0 -1 185 242 642 691 5 201 559

Použití hospodářského výsledku minulého období 0 0 40 000 602 691 -642 691 0

Hospodářský výsledek běžného roku 0 0 0 0 1 290 252 1 290 252

31. 12. 1999 400 000 5 344 110 40 000 -582 551 1 290 252 6 491 811

Použití hospodářského výsledku minulého období 0 0 40 000 1 250 252 -1 290 252 0

Hospodářský výsledek běžného roku 0 0 0 0 2 109 829 2 109 829

31. 12. 2000 400 000 5 344 110 80 000 667 701 2 109 829 8 601 640

Zvýšení základního kapitálu 120 000 0 0 0 0 120 000 

Použití hospodářského výsledku minulého období 0 0 24 000 2 085 829 -2 109 829 0

Hospodářský výsledek běžného roku 0 0 0 0 2 005 192 2 005 192

31. 12. 2001 520 000 5 344 110 104 000 2 753 530 2 005 192 10 726 832

4.5.1. Základní kapitál a kapitálové fondy

Společnost byla založena jako akciová společnost se základním jměním 1 000 tis. Kč společností ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. a zapsána do obchodního rejstříku

vedeného Krajským obchodním soudem v Praze dne 15. února 1996.

V průběhu roku 1996 bylo základní jmění navýšeno na 400 000 tis. Kč. Dle Smlouvy o založení společného podniku mezi společností ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.

a společností CMobil B.V. ze dne 25. března 1996 a Smlouvy mezi Ministerstvem hospodářství ČR, CMobil B.V. a společností ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. 

ze dne 25. března 1996 bylo navýšení uhrazeno včetně emisního ážia ve výši 5 344 110 tis. Kč. Součástí emisního ážia je ocenitelné právo k poskytování

telekomunikačních služeb.

Smlouva o založení společného podniku byla nahrazena Akcionářskou smlouvou uzavřenou 19. října 2000, která stanoví určitá práva a závazky týkající se realizace

opce společnosti CMobil B.V., upsání a vydání nových akcií a nově upravuje vzájemné vztahy obou akcionářů. V roce 2001 uplatnil CMobil B.V. své právo opce

a vzniklo mu právo na upsání 120 000 nových akcií společnosti prostřednictvím zvýšení základního kapitálu společnosti. Valná hromada společnosti rozhodla 

dne 20. prosince 2000 o zvýšení základního kapitálu o 120 mil. Kč upsáním nových akcií.

Úmysl zvýšit základní kapitál byl zapsán do Obchodního rejstříku dne 7. února 2001. Akcie byly upsány dne 7. března 2001 a plně splaceny 27. března 2001. 

Dne 18. dubna 2001 nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze o navýšení základního kapitálu společnosti z původních 400 000 000 Kč na 520 000 000 Kč.

Akcie společnosti mají nominální hodnotu 1 000 Kč, jsou zaknihované, na jméno a veřejně neobchodovatelné.
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4.5.2. Fondy ze zisku a převedené hospodářské výsledky

Z nerozděleného zisku roku 2000 společnost v roce 2001 navýšila zákonný rezervní fond o částku 24 mil. Kč. Zákonný rezervní fond je k 31. prosinci 2001 vytvořen ve

výši 104 mil. Kč.

Od vzniku společnosti nebyly vypláceny žádné dividendy.

4.6. Rezervy

Rezervy (v tis. Kč) Rezervy na kurzové ztráty Ostatní rezervy Celkem

1. 1. 2000 313 353 62 275 375 628

Tvorba rezerv 487 670 180 265 667 935

Čerpání rezerv 61 673 62 275 123 948

31. 12. 2000 739 350 180 265 919 615

Tvorba rezerv 1 210 000 231 990 1 441 990

Čerpání rezerv 275 842 180 265 456 107

31. 12. 2001 1 673 508 231 990 1 905 498

Rezervy na kurzové ztráty k 31. prosinci 2001 zahrnují rezervu ve výši 989 302 tis. Kč na ztráty z uzavřených forwardových smluv ve výši 229 454 tis. DEM. Rezerva

byla stanovena přepočtem závazků splatných v cizích měnách a uvedených v rozvaze koeficientem zjištěným jako rozdíl mezi směnným kurzem na konci účetního

období a dohodnutým směnným kurzem dle forwardových smluv.

Rezerva na kurzové ztráty z forwardových obchodů vytvořená k 31. prosinci 2000 ve výši 258 541 tis. Kč na ztráty z forwardových smluv ve výši 102 910 tis. DEM byla

v roce 2001 rozpuštěna.

V roce 1999 se společnost zajistila proti kurzovému riziku z čerpaného syndikovaného úvěru ve výši 240 000 tis. DEM forwardovými obchody ve stejné výši. 

V roce 2001 byla rezerva navýšena o 208 786 tis. Kč na 672 294 tis. Kč. Rezerva pokrývá nerealizované kurzové ztráty z forwardových obchodů k 31. prosinci 2001. 

Společnost vytvořila rezervu k 31. prosinci 2001 ve výši 231 990 tis. Kč (31. prosince 2000: 180 265 Kč) na pravděpodobné budoucí náklady spojené s čerpáním

věrnostního programu.

4.7. Závazky

4.7.1. Dlouhodobé závazky

Vybrané závazky společnost hradí dlouhodobými vlastními směnkami. Celková hodnota těchto směnek k 31. prosinci 2001 činila 713 077 tis. Kč 

(31. prosince 2000: 805 727 Kč).

55 V˘roãní zpráva 2001



4.7.2. Závazky z obchodního styku

(v tis. Kč) 31. 12. 2001 31. 12. 2000

Závazky z obchodní činnosti

– tuzemské závazky 895 607 1 763 660

– zahraniční závazky 16 552 545 204

Mezisoučet 912 159 2 308 864

Zálohy na aktivaci a paušální poplatky 205 945 221 576

Ostatní závazky 1 347 835

Celkem závazky z obchodního styku 1 119 451 2 531 275

K 31. prosinci 2001 společnost nemá závazky po splatnosti více jak 180 dní. 

V ostatních závazcích jsou zahrnuty zejména inkasované, k datu účetní závěrky nevyfakturované částky za odběr elektrické energie. Odhadovaná skutečná spotřeba

elektrické energie je zahrnuta v dohadných účtech pasivních.

Z pověření společnosti byly Credit Lyonnais Bank Praha, a.s., vystaveny na její vrub následující bankovní garance ve prospěch pronajimatelů komerčních prostor a nemovitostí:

Datum expirace Měna Částka

30. 4. 2002 EUR 7 584,90

31. 12. 2002 EUR 451 552,86

31. 12. 2002 CZK 690 000,00

Závazky z titulu dovozních cel jsou k 31. prosinci 2001 ručeny bankovní zárukou ve výši 12 000 tis. Kč (k 31. prosinci 2000: 12 000 tis. Kč).

4.7.3. Závazky ve skupině

Závazky z obchodní činnosti popsané v bodě 4.7.2. Závazky z obchodního styku zahrnují k 31. prosinci 2001 následující závazky ve skupině:

(v tis. Kč) 31. 12. 2001 31. 12. 2000

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.:

– náklady na pronajaté spoje, nájemné 2 468 1 458

Skupina T-Mobile International A.G.:

– roaming a ostatní nakupované služby 5 022 18 748

Celkem závazky ve skupině 7 490 20 206

4.7.4. Úvěry ve skupině

Společnost měla k 31. prosinci 2001 následující úvěry ve skupině:

Poskytovatel úvěru, druh úvěru Splatnost Celkový limit (v tis. Kč) Zůstatek k 31. 12. 2001 (v tis. Kč)

CMobil B.V.:

– podřízený dlouhodobý úvěr 20. 5. 2008 1 823 077 1 823 077

Deutsche Telekom International Finance BV:

– podřízený dlouhodobý úvěr 31. 12. 2004 1 176 923 0

– dlouhodobý úvěr 31. 12. 2011 3 823 077 0

Celkem úvěry ve skupině 6 823 077 1 823 077

K 31. prosinci 2000 společnost neměla žádné úvěry ve skupině.
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4.8. Bankovní úvěry

Společnost měla k 31. prosinci 2001 následující úvěry:

Popis úvěru Splatnost Celkový limit Zůstatek k 31. 12. 2001 Zůstatek k 31. 12. 2001 Zůstatek k 31. 12. 2000
(v tis. DEM) (v tis. DEM) (v tis. Kč) (v tis. Kč)

Dlouhodobý syndikovaný úvěr Červen 2003 250 000

Tranše A 100 000 2 126 393 2 039 399

Tranše B 140 000 2 976 951 2 855 159

Celkem 250 000 240 000 5 103 344 4 894 558

Syndikovaný úvěr byl poskytnut 17 bankami. Společnými aranžéry syndikátu byly následující banky: ABN AMRO Bank N.V., Bayerische Landesbank Girozentrale,

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, CREDIT LYONNAIS GROUP, Deutsche Bank AG a Midland Bank plc.

Úroková sazba tranše A je pohyblivá a vázaná na 6M EUROLIBOR, který k 31. prosinci 2001 činil 3,256 % p.a. (průměr v průběhu roku 2001 činil 5,01 % p.a.).

Úroková sazba tranše B je pohyblivá a vázaná na 3M EUROLIBOR, který k 31. prosinci 2001 činil 3,284 % p.a. (průměr v průběhu roku 2001 činil 4,92 % p.a.).

Syndikovaný úvěr je přepočítán pomocí zvyšované sazby v souladu s forwardovými smlouvami používanými k zajištění kurzových rizik u úvěrů, viz bod 2.6 Přepočty cizích měn.

Společnost dále čerpá kontokorentní úvěr v souhrnné výši 51 980 tis. Kč (31. prosince 2000: 258 924 Kč) poskytnutý Credit Lyonnais Bank Praha. 

Úvěry společnosti jsou zajištěny vůči finančním rizikům v rámci dohodnuté zajišťovací strategie. 

Úvěry nejsou zajištěny zástavním právem k majetku společnosti.

Popis úvěru Splatnost Celkový limit (v tis. Kč) Zůstatek k 31. 12. 2000 (v tis. Kč)

Krátkodobý úvěr prosinec 2001 2 000 000 0

Krátkodobý investičně provozní úvěr ve výši 2 000 mil. Kč byl poskytnut třemi následujícími bankami: ABN AMRO Bank N.V., COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT,

Česká spořitelna, a.s. Úvěr byl přefinancován druhou tranší dluhopisů, které byly vydány 30. dubna 2001 (část 4.9. Dluhopisy).
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4.9. Dluhopisy

Dne 8. listopadu 1999 společnost vydala dluhopisy na domácím trhu s úrokovým výnosem 8,20 % p.a. (standard 30E/360), splatné 8. listopadu 2004, v celkové

jmenovité hodnotě 3 000 000 tis. Kč k datu emise s možností vydávat další zastupitelné dluhopisy během 18 měsíců po datu emise až do souhrnné jmenovité hodnoty

5 000 000 tis. Kč. Dluhopisy byly emitovány v zaknihované podobě ve formě na doručitele a jsou veřejně obchodovatelné. Jmenovitá hodnota každého dluhopisu je 

1 000 tis. Kč. Emisní kurs všech dluhopisů vydaných k datu emise činil 99,85 % jejich jmenovité hodnoty.

Dne 30. dubna 2001 společnost vydala další zastupitelné dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 tis. Kč, čímž dosáhla souhrnné jmenovité hodnoty 

5 000 000 tis. Kč. Dluhopisy byly rovněž emitovány v zaknihované podobě ve formě na doručitele a jsou veřejně obchodovatelné. Jmenovitá hodnota každého

dluhopisu je 1 000 tis. Kč. Emisní kurs všech dodatečně vydaných dluhopisů činil 106,42 % jejich jmenovité hodnoty.

Hlavními spolumanažery emise byly následující banky: ABN AMRO Bank N.V., Commerzbank Capital Markets (Eastern Europe) a.s. a Česká spořitelna, a.s.

Vydané cenné papíry:

A. Druh: Dluhopis RadioMobil 8.20/04 – I. tranše

Forma: na doručitele

Podoba: zaknihovaná

Počet kusů: 3 000 ks

Jmenovitá hodnota: 1 000 000 Kč

Celkový objem emise: 3 000 000 000 Kč

ISIN: CZ0003501140

V roce 2001 byly dluhopisy

obchodovány na veřejných trzích: Burza cenných papírů Praha, a.s. (Volný trh)

B. Druh: Dluhopis RadioMobil 8.20/04 – II. tranše

Forma: na doručitele

Podoba: zaknihovaná

Počet kusů: 2 000 ks

Jmenovitá hodnota: 1 000 000 Kč

Celkový objem emise: 2 000 000 000 Kč

ISIN: CZ0003501140

V roce 2001 byly dluhopisy

přijaty k obchodování na veřejných trzích: Burza cenných papírů Praha, a.s. (Volný trh)
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4.10. Finanční instrumenty

Společnost uzavřela 30. prosince 1998 čtyři pětileté swapové úrokové smlouvy v celkové výši 100 000 tis. DEM za účelem zajištění části svého úrokového rizika

vyplývajícího ze syndikovaného úvěrového rámce v hodnotě 250 000 tis. DEM (k 31. prosinci 2001 společnost vyčerpala 240 000 tis. DEM). Pohyblivá sazba 6M LIBOR

byla změněna na sazbu pevnou v průměrné výši 4,22 % p.a. Tyto transakce jsou splatné v roce 2003.

V roce 2000 byly uzavřeny dva úrokové swapy v celkové výši 400 000 tis. Kč za účelem změny pevné úrokové sazby u části vydaných dluhopisů na 6M sazbu plovoucí.

Pevná sazba 8,20 % (30E/360) tak byla změněna na sazbu 6M PRIBOR, která činila k 31. prosinci 2001 5,57 %. Tyto transakce jsou splatné spolu s dluhopisy v roce 2004.

Společnost uzavřela v roce 2001 dva úrokové swapy v celkové výši 60 000 tis. DEM za účelem zajištění další části svého úrokového rizika vyplývajícího ze

syndikovaného úvěrového rámce v hodnotě 250 000 tis. DEM (k 31. prosinci 2001 společnost vyčerpala 240 000 tis. DEM). Pohyblivá sazba 3M EUROLIBOR byla

změněna na sazbu pevnou v průměrné výši 5,01 % p.a. Tyto transakce jsou splatné v roce 2003.

Společnost má k 31. prosinci 2001 otevřené forwardové kurzové smlouvy v celkové částce 550 mil. DEM/281 mil. EUR (31. prosince 2000: 780 mil. DEM/398 mil.

EUR). Tyto transakce jsou zaměřeny na řízení měnových rizik v rámci odběratelsko-dodavatelských vztahů, především na výdaje spojené s pořizováním hmotného

majetku a služby hrazené v EUR a na splacení syndikovaného úvěru v roce 2003. 

Na kurzové ztráty z forwardových obchodů zajišťujících budoucí splátky cizoměnového úvěru a ostatní cizoměnové závazky společnosti k 31. prosinci 2001 byla

vytvořena rezerva na nerealizované kurzové ztráty, která je popsána v odstavci 4.6. Tato rezerva se týká forwardových obchodů ve výši 469 mil. DEM (240 mil. EUR).

Zbývající forwardové smlouvy na 81 mil. DEM (41 mil. EUR) zajišťují kurzové riziko spojené s budoucími kapitálovými výdaji společnosti a jsou vedeny v podrozvaze.

V souvislosti s těmito smlouvami proto nebyla vytvořena žádná rezerva.

Forwardové operace 31. 12. 2001 31. 12. 2000

Otevřené forwardové smlouvy (v mil. DEM) 550 780

Forwardové smlouvy na závazky nacházející se v rozvaze k 31. 12. v mil. DEM 469 343

Ocenění smluvní forwardovou sazbou (v mil. Kč) 10 389 7 575

Ocenění skutečnou sazbou ke konci roku (v mil. Kč) 7 676 6 154

Forwardové smlouvy na závazky nacházející se v podrozvaze k 31. 12. v mil. DEM 81 437

Ocenění smluvní forwardovou sazbou (v mil. Kč) 1 821 8 985

Ocenění skutečnou sazbou ke konci roku (v mil. Kč) 1 317 7 840

Přecenění forwardových operací na tržní hodnotu od 1. 1. 2002

Forwardové operace 1. 1. 2002

Forwardové smlouvy na splacení cizoměnového úvěru: v mil. DEM 240

Vytvořená rezerva na nerealizované kurzové ztráty dle odst. 4.6. (v mil. Kč) 672

Přecenění na tržní hodnotu k 1. 1. 2002 (v mil. Kč) 1 407

Forwardové smlouvy na ostatní cizoměnové závazky: v mil. DEM 310

Vytvořená rezerva na nerealizované kurzové ztráty dle odst. 4.6. (v mil. Kč) 989

Přecenění na tržní hodnotu k 1. 1. 2002 (v mil. Kč) 1 724

Forwardové smlouvy celkem: v mil. DEM 550

Vytvořená rezerva na nerealizované kurzové ztráty dle odst. 4.6. (v mil. Kč) 1 661

Přecenění na tržní hodnotu k 1. 1. 2002 (v mil. Kč) 3 130

Na základě Zákona o účetnictví platného od 1. ledna 2002 bude o rozdíl mezi výší rezervy na nerealizované kurzové ztráty a tržní hodnotou forwardových obchodů

upraven vlastní kapitál společnosti.

59 V˘roãní zpráva 2001



4.11. Ostatní pasiva

4.11.1. Výdaje příštích období

Společnost časově rozlišuje především výdaje spojené s výplatou kupónů z dluhopisů, úroky z úvěrů a úroky z akcionářské půjčky.

Výnosy příštích období tvoří zejména časové rozlišení hovorného a aktivačního poplatku u předplacených služeb TWIST.

4.11.2. Dohadné účty pasivní

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

položku tvoří dohadná položka na náklady na propojení do sítí ostatních operátorů.

4.12. Závazky a podmíněné závazky nezachycené v účetnictví

Společnost si k 31. prosinci 2001 není vědoma žádných významných soudních sporů, které by mohly vyžadovat zahrnutí v účetních výkazech společnosti a v příloze

k účetním výkazům.

Společnost rovněž vytvořila dohadnou položku na poplatky za přidělená telefonní čísla pro služby se zvláštním tarifem (audiotex) ve výši stanovené ČTÚ. Telefonní

čísla audiotexu nebyla společností nikdy využívána a společnost zvažuje svůj další postup. 

Finanční ředitelství hl. m. Prahy zahájilo koncem roku 2000 finanční kontrolu daně z příjmu, silniční daně a daně z přidané hodnoty. K datu účetní závěrky je ukončena

pouze kontrola daně z příjmu, jejíž výsledek nemá významný dopad do hospodaření společnosti. 

Společnost uzavřela smlouvu se stavební společností VSB, a.s., na výstavbu nové budovy zákaznického centra v Hradci Králové. Smluvní cena je 284 mil. Kč.

Dokončení výstavby se očekává v březnu 2002.

Společnost dokončuje jednání o dlouhodobém nájmu a podmínkách výstavby nové administrativní budovy v Praze. Nová budova by měla být postavena do roku 2003.

K 31. prosinci 2001 společnost uzavřela smlouvy s hlavními dodavateli týkající se roku 2002 za 375 840 tis. Kč/11 745 tis. EUR (technologie) 

a 424 437 tis. Kč/13 264 tis. EUR (mobilní telefony).

Společnost má uzavřeny pojistné smlouvy na škody způsobenými přírodními katastrofami a nehodami a na přerušení činnosti společnosti. 

4.13. Výnosy a náklady z provozní činnosti

4.13.1. Tržby z běžné činnosti podle hlavních činností

Výnosy podle činnosti (v tis. Kč) 2001 2000 1999

Prodej mobilních telefonů a příslušenství 871 261 1 270 663 1 065 050

Poskytování služeb sítě GSM 20 211 170 16 484 964 9 866 100

Celkem 21 082 431 17 755 627 10 931 150

Společnost prodává svým zákazníkům, kteří uzavřou smlouvu na využívání služeb sítě Paegas minimálně na dva roky, mobilní telefony za sníženou cenu, která je

podstatně nižší než jejich pořizovací náklady. Tyto ztráty jsou zaúčtovány v okamžiku, kdy jsou telefony prodány zákazníkům.
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4.13.2. Provozní výnosy a náklady 

(v tis. Kč) 2001 2000

Provozní výnosy z běžné činnosti 21 082 431 17 755 627

Ostatní výnosy 1 222 535 214 597

Výnosy celkem 22 304 966 17 970 224

Náklady na prodané zboží 3 906 227 4 393 310

Spotřeba materiálu a energií 477 309 488 592

Služby 7 775 102 6 084 684

Osobní náklady 1 119 563 840 546

Odpisy 2 972 803 2 032 879

Ostatní náklady 1 522 046 760 890

Provozní náklady celkem 17 773 050 14 600 901

Provozní hospodářský výsledek 4 531 916 3 369 323

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

4.14. Výnosy a náklady z finanční činnosti

(v tis. Kč) 2001 2000

Výnosy z finančních operací a úroky 18 016 302 53 124 037

Ostatní finanční výnosy 395 710 81 580

Náklady z finančních operací a nákladové úroky 18 476 214 53 462 523

Ostatní finanční náklady 1 685 424 622 002

Ztráta z finanční činnosti -1 749 626 -878 908

Pokles výnosů a nákladů z finančních operací je způsoben především menším objemem volných prostředků použitých na nákup a prodej depozitních směnek

a dluhopisů.

Ostatní finanční náklady jsou vyšší než v předchozím roce zejména z důvodu tvorby rezervy na nerealizované kurzové ztráty z forwardových obchodů.

4.15. Mimořádné výnosy a náklady

(v tis. Kč) 2001 2000

Mimořádné výnosy 50 673 51 783

Mimořádné náklady -69 614 -87 639

Odložený daňový výnos z mimořádné činnosti 0 416 733

Mimořádný zisk (ztráta) -18 941 380 877

Mimořádné výnosy zahrnují zejména výnosy minulých účetních období.

Mimořádné náklady obsahují především náklady minulých účetních období a manka, zjištěná při roční inventuře majetku a zásob.
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4.16. Daně

4.16.1. Daň z příjmů právnických osob

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

(v tis. Kč) 2001 2000

Účetní výsledky před zdaněním 2 763 349 2 454 559

Daňově neuznatelné výdaje 2 537 601 1 262 387

Daňově neuznatelné výnosy -837 961 -121 136

Odpisový rozdíl -3 686 416 -2 596 719

Daňový základ před odpočty 776 573 999 091

Uznatelné dary -4 300 -3 000

10% investiční odpočet -490 412 -147 032

Převáděná ztráta z minulých let 0 -533 801

Upravený základ daně 281 861 315 258

Splatná daň 87 377 97 730

V roce 2001 byla zaúčtována částka 423 tis. Kč, která představuje dodatečnou úpravu splatné daně za rok 2000. Celkový daňový náklad splatné daně z příjmů za rok

2001 činí 87 800 tis. Kč.

4.16.2. Odložená daň

(v tis. Kč)

Zůstatek k 1. 1. 2000 687 512

Dopad změny účetního postupu -416 733

Upravený zůstatek k 1. 1. 2000 270 779

Přírůstky 2000 663 732

Konečný zůstatek k 31. 12. 2000 934 511

Přírůstky 2001 670 358

Konečný zůstatek k 31. 12. 2001 1 604 869

Odložená daň – rozvahová metoda kalkulace 31. 12. 2001 31. 12. 2000

Rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku -7 801 908 -4 613 891

Rozdíl mezi daňovou a účetní hodnotou zásob (opravné položky) 297 862 197 609

Rozdíl mezi daňovou a účetní hodnotou pohledávek (účetní opravné položky) 421 553 482 111

Rezerva na kurzové ztráty 1 673 508 739 350

Ostatní rezervy (program Paegas Bonus) 231 990 180 269

Přechodné rozdíly celkem -5 176 995 -3 014 552

Sazba daně z příjmů pro následující rok 31% 31%

Odložený daňový závazek 1 604 869 934 511
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5. Zaměstnanci a řídící pracovníci

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

Celkem Zaměstnanci Vedení
2001 2000 2001 2000 2001 2000

Počet zaměstnanců 2 276 1 854 2 238 1 821 38 33

Mzdové náklady 805 860 597 940 713 009 530 142 92 851 67 798

Odměny členům statutárních orgánů 3 072 8 485

Sociální a zdravotní pojištění 277 000 207 688 248 722 183 536 28 278 24 152

Ostatní osobní náklady 33 631 26 433

Celkem osobní náklady 1 119 563 840 546

Plnění poskytnuté statutárním orgánům nebo jejich členům a členům dozorčích orgánů:

(v tis. Kč) Příjmy celkem Peněžité příjmy Naturální příjmy

Představenstvo 2 349 2 151 198

Dozorčí rada 723 723 0

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Pod pojmem „vedení“ se rozumí ředitelé společnosti a jejich přímí podřízení. 

Společnost v roce 2001 neposkytla žádné půjčky členům statutárních orgánů ani členům vedení. Společnost poskytuje členům vedení automobily ke služebním

i osobním účelům.

V majetku členů představenstva, dozorčí rady ani zaměstnanců nejsou žádné akcie společnosti.

6. Události po datu účetní závěrky

V současné době probíhají jednání o propojovacích poplatcích se společností Český Telecom, a.s. Výsledky těchto jednání mohou mít vliv na propojovací výnosy

a náklady zaúčtované v roce 2001.

Změna vlastnické struktury v roce 2001 začlenila společnost do skupiny T-Mobile. V průběhu roku 2002 bude v celé skupině implementována globální značka 

T-Mobile. Konečné rozhodnutí o výši nákladů na změnu značky společnosti i značky sítě i o způsobu financování může mít významný vliv na výsledky hospodaření

v roce 2002.

Praha, 12. února 2002
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Výkaz peněžních toků

Peněžní toky z provozní činnosti 2001 2000
(v tis. Kč) (v tis. Kč)

Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním 2 782 291 2 490 414

A.1 Úpravy o nepeněžní operace

A.1.1 Odpisy stálých aktiv a pohledávek 3 023 731 2 046 363

A.1.2 Změna stavu opravných položek a přechodných účtů aktiv a pasiv 3 053 823 2 280 925

A.1.3 Zisk z prodeje hmotného majetku -5 822 -16 002

A.1.5 Vyúčtované nákladové úroky 483 575 433 991

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, 

změnami oběžných prostředků a mimořádnými položkami 9 337 598 7 235 691

A.2 Změny stavu oběžných prostředků

A.2.1 Změna stavu pohledávek – přírůstek -493 400 -1 584 768

A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků – přírůstek 2 408 487 61 698

A.2.3 Změna stavu zásob – úbytek (+), přírůstek (-) 142 295 -1 447 349

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 11 394 980 4 265 272

A.3 Úroky vyplacené -561 904 -439 474

A.4 Úroky přijaté 78 479 11 331

A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost -146 300 -50

A.6 Mimořádné příjmy (+) a výdaje (-) 10 147 -34 682

A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 10 775 402 3 802 397

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -11 178 043 -7 422 520

B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 11 716 15 430

B*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -11 166 327 -7 407 090

Peněžní toky z finanční činnosti

C.1 Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků 1 013 630 1 241 207

C.2 Změna stavu vlastního kapitálu 

C.2.1 Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu 120 000 0

C*** Čisté peněžní toky z finanční činnosti 1 133 630 1 241 207

Čisté zvýšení (+) / snížení (-) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 742 705 -2 363 486

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku 420 176 2 783 662

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku 1 162 881 420 176
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