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T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 
 
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2006 
 
ROZVAHA 
 

 
mil. Kč Poznámka 31. prosince 2006 31. prosince 2005

  
AKTIVA  
  
OBĚŽNÁ AKTIVA  
  
Peněžní prostředky a ekvivalenty  4 5 140 5 845
Obchodní a jiné pohledávky 5 4 019 3 307
Ostatní finanční aktiva 6 1 650 2 299
Zásoby 7 284 317
Náklady příštích období a ostatní 
  oběžná aktiva 

 
175 240

  
Oběžná aktiva celkem  11 268 12 008
  
STÁLÁ AKTIVA  
  
Dlouhodobý nehmotný majetek 8 5 192 6 026
Dlouhodobý hmotný majetek 9 16 958 18 528
Ostatní stálá aktiva  13 8
  
Stálá aktiva celkem  22 163 24 562
  
AKTIVA CELKEM  33 431 36 570
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T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 
 
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2006 
 
ROZVAHA 
 

 
mil. Kč Poznámka 31. prosince 2006 31. prosince 2005
   
PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL   
   
KRÁTKODOBÁ PASIVA   
   
Obchodní a jiné závazky 10 5 128 4 874
Finanční závazky 11 70 73
Rezervy 13 976 833
Závazek z titulu daně z příjmů  348 849
Výnosy příštích období 14 998 1 040
   
Krátkodobá pasiva celkem  7  520 7 669
   
DLOUHODOBÁ PASIVA   
   
Finanční závazky 11 61 53
Ostatní závazky 12 237 259
Rezervy 13 451 463
Odložené daňové závazky 15 1 044 1 692
   
Dlouhodobá pasiva celkem  1 793 2 467
   
PASIVA CELKEM  9 313 10  136
   
VLASTNÍ KAPITÁL   
   
Základní kapitál 18 520 520
Emisní ážio 18 5 344 5 344
Zákonný rezervní fond 18 104 104
Nerozdělený zisk  18 153 20 473
Ostatní rezervy  - 3 - 7
   
Vlastní kapitál celkem  24 118 26 434
   
VLASTNÍ KAPITÁL A PASIVA CELKEM  33 431 36 570

 
Finanční výkazy na stranách 3 až 37 byly schváleny představenstvem společnosti  
T-Mobile Czech Republic a.s. k vydání dne 23. března 2007. 
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T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 
 
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2006 
 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
 

 
mil. Kč Poznámka 2006 2005

   
Tržby 19 29 548 27 916
   
Kapitalizace práce  62 42
Ostatní provozní výnosy 20 996 707
   
Náklady na prodej a služby  21  - 9 567  - 9 233
Osobní náklady 22  - 2 105  - 1 872
Odpisy 23  - 5 745  - 5 316
Ostatní provozní náklady 24  - 6 189  - 5 328
   
Provozní výsledek  7 000 6 916
   
Finanční výnosy 25 322 245
Finanční náklady 25 - 160 - 134
   
Zisk před zdaněním  7 162 7 027
   
Daň z příjmů 26  - 1 797  - 2 060
   
Čistý zisk běžného období  5 365 4 967
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T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 
 
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2006 
 
VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU 
 

 
 
 
 
mil. Kč 

 
 
 

Poznámka 

 
 

Základní 
kapitál 

 
 

Emisní 
 ážio 

 
Zákonný 
rezervní 

fond 

 
Rezerva 

ze 
zajištění 

 
 

Nerozdělený 
zisk 

 
 
 

Celkem 

        
Zůstatek k 1. lednu 2005  520 5 344 104 - 11 15 655 21 612 
        
Čistý zisk běžného roku  0 0 0 0 4 967 4 967 
        
Dividenda  0 0 0 0 - 149 - 149 
        
Zisk ze zajištění, včetně 
  odložené daně 

  
0 

 
0 

 
0 

 
4 

 
0 

 
4 

        
Zůstatek k 31. prosinci 2005  520 5 344 104 - 7 20 473 26 434 
        
Čistý zisk běžného roku  0 0 0 0 5 365 5 365 
        
Dividenda 27 0 0 0 0 - 7 685   - 7 685 
        
Zisk ze zajištění, včetně 
  odložené daně 

  
0 

 
0 

 
0 

 
4 

 
0 

 
4 

        
Zůstatek k 31. prosinci 2006  520 5 344 104 - 3 18 153 24 118 
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T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 
 
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2006 
 
VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ 
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mil. Kč Poznámka 2006 2005
   
Peněžní toky z provozní činnosti   
Zisk po zdanění  5 365 4 967
   
Převod čistého zisku na čisté peněžní toky z provozní činnosti:   
   Odpisy 23 5 745 5 316
   Daň z příjmů 26 1 797 2 060
   Úrokové výnosy, netto 25 - 154 - 105
   Zisk z prodeje dlouhodobého hmotného  
   majetku 

  
- 3 - 36

  Ostatní nepeněžní náklady, netto   521 289
   
Peněžní toky z provozní činnosti před změnami pracovního 
  kapitálu 

  
13 271 12 491

   
Změna stavu obchodních a jiných pohledávek, zásob  - 1 100 - 669

   Změna stavu rezerv  178 189
   Změna stavu obchodních a jiných závazků  434 1 058
   
Peněžní toky z provozní činnosti  12 783 13 069
   

Zaplacená daň z příjmů   - 2 945 - 2 722
Úroky vyplacené    - 6  - 41
Úroky přijaté  158 90

   
Čisté peněžní toky z provozní činnosti  9 990 10 396
   
Peněžní tok z investiční činnosti   
   Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 8, 9 - 3 662 - 2 988
   Pořízení cenných papírů držených do splatnosti 6 - 8 584 - 2 298
   Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku  111 517
   Výnosy z prodeje cenných papírů držených do splatnosti  9 214 0
   
Čisté peněžní toky z investiční činnosti   - 2 921 - 4 769
   
Peněžní toky z financování   
   Čerpání kontokorentu  15 35
   Splacení kontokorentu  - 19 - 30
   Vyplacené dividendy 27 - 7 685 - 149
   Splacení ostatních finančních závazků  - 85 - 77
   
Čisté peněžní toky z financování  - 7 774 - 221
   
Čisté snížení / zvýšení peněžních prostředků a ekvivalentů   - 705 5 406
   
Peněžní prostředky a ekvivalenty na začátku roku 4 5 845 439
   
Peněžní prostředky a ekvivalenty na konci roku 4 5 140 5 845
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ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2006 
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1. Všeobecné informace 
 

Informace o Společnosti 
 
Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Společnost“), se sídlem 
Tomíčkova 2144/1, Praha 4, byla založena dne 15. února 1996 jako akciová společnost 
působící v České republice.   
 
Společnost provozuje veřejnou mobilní komunikační síť a poskytuje mobilní komunikační 
služby v rozsahu a podle podmínek uvedených v osvědčení Českého telekomunikačního 
úřadu („ČTÚ“) č. 310 ze dne 29. srpna 2005, opravňující k podnikání v elektronických 
komunikacích, resp. k výkonu komunikačních činností spočívajících v zajišťování veřejných 
mobilních sítí a k poskytování služeb elektronických komunikací.  
 
Vlastnická struktura Společnosti
 
Vlastnická struktura Společnosti byla k 31. prosinci 2006 následující: 
 

Akcionář Počet akcií                 Splacený základní kapitál 
tis. ks tis. Kč %

    
CMobil B.V. 316 316 000 60,77 
CESKE RADIOKOMUNIKACE S.à.r.l.* 204 204 000 39,23 
Celkem 520 520 000 100,00 

* Dříve RADIOKOMUNIKACE a.s. 
 
 
Vlastnická struktura Společnosti se řídí ustanoveními akcionářské smlouvy ze dne 
3. prosince 2002, která nahradila akcionářskou smlouvu ze dne 19. října 2000 ve znění 
dodatku ze dne 22. července 2002.  Společnost CESKE RADIOKOMUNIKACE S.à.r.l. 
vstoupila do práv a povinností společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s. stanovených 
akcionářskou smlouvou podpisem Adherence Agreement dne 13. listopadu 2006.  Konečnou 
mateřskou společností majoritního akcionáře CMobil B.V. je Deutsche Telekom AG 
(„DTAG“), která ovládá CMobil B.V. prostřednictvím společnosti T-Mobile International 
AG&Co.KG („TMO”). 
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1. Všeobecné informace (pokračování) 
 
Licence a ochranné známky  
 
Společnost má k 31. prosinci 2006 v držení tyto příděly rádiových kmitočtů: 
 

- příděl rádiových kmitočtů pro zajišťování veřejné mobilní sítě elektronických 
komunikací ve standardu GSM v kmitočtových pásmech 900 MHz a 1800 MHz 
na dobu platnosti 20 let (vyprší v roce 2024),  

- příděl rádiových kmitočtů pro zajišťování veřejné mobilní sítě elektronických 
komunikací ve standardu UMTS v kmitočtovém pásmu 2,1 GHz a 28 GHz na dobu 
platnosti 20 let (vyprší v roce 2024),  

- příděl rádiových kmitočtů pro zajišťování veřejné mobilní sítě elektronických 
komunikací v kmitočtovém pásmu 872 MHz na dobu platnosti 10 let (vyprší v roce 
2015). 

 
Podle nové právní úpravy dané zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 
který nabyl účinnosti 1. května 2005, udělil ČTÚ Společnosti výše uvedené příděly rádiových 
kmitočtů, jež nabyly právní moci dne 27. září 2005.  Kmitočtové příděly obsahují ve stejném 
rozsahu práva a povinnosti, které se vztahují k těmto rádiovým kmitočtům a jsou uvedené 
v původních telekomunikačních licencích, jež podle nové právní úpravy pozbyly 
k 30. září 2005 platnosti. 
 
Příděly rádiových kmitočtů jsou dále v textu finančních výkazů zkráceně nazývány licencemi. 
 
Dodržení povinnosti určené v UMTS licenci nabyté v roce 2001 bylo potvrzeno ČTÚ dopisem 
ze dne 23. května 2006.  Tato povinnost spočívala ve spuštění sítě UMTS s pokrytím 90 % 
městského území hlavního města Prahy do 1. ledna 2007. 
 
V rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví ČR je Společnost zapsána jako majitel  
třiceti devíti registrovaných ochranných známek, návrhy na zápis dalších 
devatenácti ochranných známek do rejstříku ochranných známek, z nichž dvanáct je ve fázi 
zveřejnění, má Společnost řádně podány. 
 
Na základě sublicenční smlouvy uzavřené mezi Společností a TMO je Společnost oprávněna 
užívat rovněž příslušné ochranné známky zaregistrované v České republice společností 
DTAG. 
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2. Shrnutí významných účetních postupů 
 
Zásady zpracování 
 
Finanční výkazy byly zpracovány v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví 
(„IFRS“) na principu historických pořizovacích cen, s výjimkou realizovatelných finančních aktiv 
a cenných papírů a závazků (včetně derivátových nástrojů) oceňovaných reálnou hodnotou. 
 
Účetní postupy použité při sestavování těchto finančních výkazů jsou uvedeny níže.  Tyto 
postupy jsou konzistentní s účetními postupy použitými při sestavování všech uvedených 
období, pokud není uvedeno jinak. 
 
Změny ve struktuře finančních výkazů 
 
Od 1. ledna 2006 změnila Společnost prezentaci a klasifikaci některých položek ve finančních 
výkazech, aby poskytla spolehlivější a přesnější informace o své finanční pozici, výsledku 
hospodaření a peněžních tocích.  Změny odpovídají struktuře finančních výkazů podle IFRS 
používané DTAG.  Srovnávací údaje byly překlasifikovány tak, aby byla zajištěna srovnatelnost 
se současným obdobím.   
 
Tyto změny  byly v souladu s IAS 8, Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby, 
provedeny retrospektivně a v jejich důsledku došlo k reklasifikaci srovnávacích údajů (výkaz 
zisku a ztráty). Tyto změny neměly žádný dopad na hospodářský výsledek ani vlastní kapitál.
 
Změny v účetních odhadech 
 
Od 1. ledna 2006 Společnost přehodnotila doby životnosti dlouhodobého majetku. Celkový 
dopad změny životností na finanční výkazy Společnosti byl nevýznamný. 
 
Použití nových/revidovaných standardů 
 
V roce 2006 Společnost aplikovala tyto uvedené standardy, novely standardů a interpretace.  
Srovnatelné období bylo upraveno v souladu s přechodnými ustanoveními.  
 

• Novela IAS 19, Pojistně-matematické zisky a ztráty, skupinové plány a 
zveřejňované informace, účinná pro roční účetní období počínající 1. lednem 2006; 

• Novela IAS 39, Nástroje s prodejní opcí oceňované reálnou hodnotou, účinná pro 
roční účetní období počínající 1. lednem 2006. Tato novela není pro Společnost 
relevantní; 

• Novela IAS 21, Investice v zahraniční jednotce, účinná pro roční účetní období 
počínající 1. lednem 2006.  Tato novela není pro Společnost relevantní; 

• Novela IAS 39, Zajištění peněžních toků u plánovaných transakcí realizovaných 
mezi podniky ve skupině, účinná pro roční účetní období počínající 1. lednem 2006.  
Tato novela není pro Společnost relevantní; 



T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 
 
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2006 
 
PŘÍLOHA K FINANČNÍM VÝKAZŮM 
 

11 

2. Shrnutí významných účetních postupů (pokračování) 

Použití nových/revidovaných standardů (pokračování) 
 
• Novela IAS 39, Finanční nástroje: účtování a oceňování a IFRS 4, Pojistné smlouvy 

– smlouvy o finančních zárukách a pojištění úvěrů, účinná pro roční účetní období 
počínající 1. lednem 2006.  Tato novela není pro Společnost relevantní; 

• IFRS 6, Průzkum a vyhodnocování nerostných zdrojů, účinný pro roční účetní 
období počínající 1. lednem 2006.  Tento standard není pro Společnost relevantní; 

• IFRIC 4, Určení, zda smlouva obsahuje leasing, účinná pro roční účetní období 
počínající 1. lednem 2006; 

• IFRIC 5, Práva na podíly na fondech vytvořených na demontáž, ukončení provozu, 
uvedení do původního stavu a ekologickou likvidaci, účinná pro roční účetní období 
počínající 1. lednem 2006; 

• IFRIC 6, Závazky vyplývající z účasti na specifickém trhu – odpad z elektrických 
spotřebičů a elektronických zařízení, účinná pro roční účetní období počínající       
1. prosincem 2005; 

• IFRIC 8, Rozsah působnosti IFRS 2, účinná pro roční účetní období počínající       
1. květnem 2006. 

 
Přijetí IAS 19 a IFRIC 4, 5, 6 a 8 nemělo vliv na významné změny účetních politik Společnosti. 
 
Nově vydané standardy, novely standardů a jejich interpretace, které nejsou účinné pro rok 
2006 a nebyly dříve použity: 
 

• IFRIC 7, Používání metody přepracování (restatement) v souladu s IAS 29, účinná 
pro roční účetní období počínající 1. březnem 2006.  Tato interpretace není pro 
Společnost relevantní; 

• IFRIC 9, Opětovné posouzení vložených derivátů, účinná pro roční účetní období 
počínající 1. červnem 2006.  Vzhledem k faktu, že Společnost již provedla 
posouzení oddělení vložených derivátů s přihlédnutím k principům v souladu 
s IFRIC 9, nemá tato interpretace významný dopad na přehodnocení vložených 
derivátů Společnosti; 

• IFRIC 10, Mezitímní účetní výkaznictví a snížení hodnoty, účinná pro roční účetní 
období počínající 1. listopadem 2006; 

• IFRIC 11, Transakce s akciemi skupiny a vlastními akciemi, účinná pro roční účetní 
období počínající 1. březnem 2007; 

• IFRS 7, Finanční nástroje: zveřejňované informace, účinný pro roční účetní období 
počínající 1. lednem 2007. Novela IAS 1, Zveřejňované informace o vlastním 
kapitálu, účinná pro účetní období počínající 1. lednem 2007. Společnost bude 
aplikovat IFRS 7 a novelu IAS 1 počínaje obdobím od 1.ledna 2007; 

• IFRS 8, Provozní segmenty, účinný pro roční účetní období počínající 1. lednem 
2009. 

 
Vedení Společnosti v současné době hodnotí dopad těchto standardů na provoz 
Společnosti. 



T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 
 
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2006 
 
PŘÍLOHA K FINANČNÍM VÝKAZŮM 
 

12 

2. Shrnutí významných účetních postupů (pokračování) 
 
a) Majetkové účasti 

 
Společnost nemá v žádné společnosti rozhodující ani podstatný vliv. 
 

b) Použití odhadů 
 
Odhady jsou průběžně posuzovány na základě historické zkušenosti a na základě dalších 
faktorů, včetně očekávaných budoucích událostí, které jsou za daných okolností považovány 
za přiměřené. 
 
Při sestavování finančních výkazů Společnost používá odhady a předpoklady týkající se 
budoucnosti, jež ze své povahy jen zřídkakdy odpovídají skutečným výsledkům.  Odhady 
a předpoklady, u kterých je riziko významné změny zůstatkových hodnot aktiv a pasiv 
v následných účetních obdobích, jsou v těchto finančních výkazech popsány.  Významné 
odhady, které vyžadují značnou míru úsudku, se týkají oblastí otevřeného sporu o propojovací 
poplatky (viz Poznámka 28), doby odepisování dlouhodobého majetku (viz Poznámka 2i a 2j), 
závazku z titulu uvedení majetku do původního stavu (viz Poznámka 2g) a daňové rezervy (viz 
Poznámka 28). 
 

c) Transakce v cizích měnách 
 
Funkční měna a měna používaná pro vykazování je česká koruna.  Transakce v cizí měně jsou 
oceněny kurzem České národní banky platným v den transakce.  Kurzové zisky nebo ztráty 
vznikající z těchto transakcí a z přepočtu peněžních aktiv a závazků vyjádřených v cizích 
měnách směnným kurzem České národní banky platným k rozvahovému dni se vykazují ve 
výkazu zisku a ztráty.  Výjimkou jsou kurzové zisky a ztráty vzniklé z transakcí, pro jejichž 
zobrazení ve finančních výkazech Společnost aplikuje zajišťovací účetnictví, které jsou 
vykázány ve vlastním kapitálu. 
 

d) Peněžní ekvivalenty 
 
Ekvivalenty peněžních prostředků představují bankovní depozita a jejich sekuritizované 
ekvivalenty. 
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2. Shrnutí významných účetních postupů (pokračování) 
 

e) Krátkodobé pohledávky 
 
Obchodní a jiné pohledávky se vykazují v nominální hodnotě po odečtení kumulované ztráty 
ze snížení hodnoty.  Hodnota obchodních pohledávek se snižuje v případě, že existují 
objektivní důkazy o tom, že Společnost nebude schopna inkasovat veškeré dlužné částky 
podle původně sjednaných podmínek. Kumulovaná ztráta ze snížení hodnoty je stanovena 
ve výši rozdílu mezi nominální hodnotou pohledávky a předpokládanou zpětně získatelnou 
částkou, která je rovna současné hodnotě očekávaných peněžních toků snížených původní 
tržní diskontní sazbou platnou pro obdobné případy pohledávek.  Ztráty ze snížení hodnoty 
jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty. 
 

f) Zásoby  
 
Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou nebo čistou realizovatelnou hodnotou, a to nižší z obou 
cen.  Pořizovací cena nakupovaných zásob zahrnuje zejména cenu pořízení a ostatní náklady 
spojené s dodáním zásob na místo uskladnění.  Tyto náklady zahrnují zejména clo, skladovací 
poplatky při dopravě a dopravné za dodání na místo skladování.   
 
Společnost vytváří opravné položky k zastaralým, pomalu obrátkovým a poškozeným 
zásobám, o které jsou příslušné zůstatky zásob sníženy. 
 
Pro veškeré úbytky nakoupených zásob užívá Společnost metodu váženého průměru. 

 
g) Rezervy  

 
Společnost tvoří rezervy v případě, kdy existují současné smluvní nebo mimosmluvní závazky 
Společnosti v důsledku minulých událostí a kdy je více než pravděpodobné, že k vyrovnání 
těchto závazků bude nezbytné vynaložení prostředků a lze provést spolehlivý odhad výše 
těchto závazků. 
 
Rezervy jsou stanoveny jako současná hodnota očekávaných výdajů nutných k vyrovnání 
závazku pomocí diskontní sazby před zdaněním, která vyjadřuje současné tržní ocenění 
časové hodnoty peněz a rizik se závazkem spojených. Zvýšení rezervy s ohledem na dobu, za 
kterou bude rezerva použita, je vykázáno jako úrokový náklad.  
 
Společnost vykázala závazek z titulu uvedení majetku do původního stavu, který představuje 
náklady na uvedení pronajatých lokalit do původního stavu v souladu s podmínkami nájemních 
smluv.  Reálná hodnota závazku je aktivována do hodnoty příslušného dlouhodobého 
hmotného majetku a je odepisována po dobu životnosti aktiva.  Závazek je k rozvahovému dni 
přepočten na současnou hodnotu a změna stavu závazku vykázána v hodnotě majetku a ve 
výkazu zisku a ztráty (úrok).  V případě vypořádání závazku v jiné než účetní hodnotě je k datu 
vypořádání realizován zisk nebo ztráta, které jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty. 



T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 
 
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2006 
 
PŘÍLOHA K FINANČNÍM VÝKAZŮM 
 

14 

2. Shrnutí významných účetních postupů (pokračování) 
 
h) Finanční instrumenty 

 
Finanční majetek  
 
Finanční majetek Společnosti představují zejména peníze v hotovosti, bankovní účty a jiné 
peněžní ekvivalenty, pohledávky z obchodního styku, ostatní pohledávky a investice držené 
do splatnosti.  Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky jsou vykázány v nominální 
hodnotě po odečtení kumulované ztráty ze snížení hodnoty. 
 
Investice držené do splatnosti 

  
Investice držené do splatnosti jsou nederivátová finanční aktiva s danými nebo 
předpokládanými platbami a s pevnou splatností, která Společnost zamýšlí a zároveň je 
schopna držet až do jejich splatnosti.   
 
Finanční závazky 
 
Finanční závazky se klasifikují podle charakteru smluvních ujednání.  Významné finanční 
závazky představují závazky z obchodního styku (včetně vlastních směnek), závazky 
z finančního pronájmu, kontokorentní účty a ostatní závazky.  
 
Krátkodobé závazky z obchodního styku a ostatní závazky jsou vykázány v nominální hodnotě. 
 
Finanční deriváty 
 
Informace o účtování finančních derivátů a zajišťovacích operací jsou uvedeny v Poznámce 3, 
Řízení finančních rizik. 
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2. Shrnutí významných účetních postupů (pokračování) 
 

i) Dlouhodobý hmotný majetek 
 
Dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o odpisy a o snížení 
hodnoty.  Pořizovací cena se skládá z ceny pořízení, dopravného, cla, poplatků za instalaci, 
odhadovaných nákladů na demontáž a vyřazení aktiva a na uvedení základnových stanic sítě 
do původního stavu a ostatních souvisejících nákladů.  Úrokové náklady z úvěrů, které přímo 
souvisejí s pořízením, výstavbou nebo výrobou způsobilých aktiv, tj. aktiv, jejichž doba přípravy 
pro zamýšlené používání nebo prodej je značně dlouhá, jsou aktivovány do hodnoty tohoto 
majetku po dobu potřebnou pro jeho připravenost pro zamýšlené použití nebo prodej.  
 
Odpisy jsou vypočteny s použitím lineární metody odpisování a jsou založeny na následujících 
odhadovaných životnostech majetku: 
 

 
Kategorie majetku 

Doba životnosti 
(v letech) 

  
Pozemky neodepisovány 
Budovy, stavby a technická zhodnocení pronajatých budov 10–50 let nebo podle doby pronájmu 
Provozní zařízení:  

Technologická zařízení sítě (GSM, UMTS) 3–10 
Dopravní prostředky, výpočetní technika, kancelářské 
vybavení 

3–13 

 
Zůstatková hodnota aktiv a jejich životnost je posuzována a v případě potřeby upravena 
ke každému rozvahovému dni. 
 
Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku jsou v okamžiku vynaložení 
účtovány do nákladů. 
 
V případě, že účetní hodnota majetku přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou 
hodnotu, je účetní hodnota snížena tak, aby odpovídala zpětně získatelné hodnotě tohoto 
majetku.  Zpětně získatelná hodnota je vypočtena jako vyšší z reálné hodnoty snížené 
o náklady na prodej a hodnoty z užívání, tj. současné hodnoty budoucích peněžních toků, 
které se očekávají, že budou získány z majetku nebo penězotvorné jednotky. 
 
Zisk nebo ztráta z likvidace, prodeje nebo vyřazení majetku se stanoví jako rozdíl mezi výnosy 
z prodeje a účetní hodnotou majetku a jsou zaúčtovány ve výkazu zisku a ztráty. 



T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 
 
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2006 
 
PŘÍLOHA K FINANČNÍM VÝKAZŮM 
 

16 

2. Shrnutí významných účetních postupů (pokračování) 
 

j) Dlouhodobý nehmotný majetek 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek představuje následující položky:  
 

i) Licence UMTS 
 
Licence UMTS představuje právo provozovat mobilní komunikační sítě na území 
České republiky ve standardu UMTS. Licence začala být komerčně užívána 
v říjnu 2005. Licence je odepisována lineárně po dobu předpokládané životnosti.  
Dobou životnosti licence se předpokládá období od okamžiku, kdy je licence 
komerčně užívaná, do okamžiku vypršení platnosti licence v roce 2024. 

 
ii) Licence GSM 
 

Licence GSM představuje právo k poskytování komunikačních služeb na území 
České republiky a k výstavbě a provozování komunikačního zařízení ve standardu 
GSM, je zahrnuta ve výši ceny pořízení zaplacené Ministerstvu hospodářství 
České republiky.  Licence byla aktivována a je odepisována lineárně po dobu 
předpokládané životnosti.  Předpokládaná životnost této licence je určena na základě 
podmínek licence, což je 20 let. 

 
iii) Software 

 
Kapitalizované náklady na software zahrnují licenční poplatky za užívání softwaru 
a náklady na poradenské služby spojené s implementací softwaru.  Software je 
odepisován po dobu očekávané využitelnosti, tzn. dva nebo tři roky.  Náklady 
na poradenské služby, které vznikají po zařazení příslušného softwarového systému 
do užívání a nesplňují kritéria pro kapitalizaci, jsou účtovány do nákladů v okamžiku 
vzniku. 

 
Výdaje na vývoj jsou obecně vykazovány jako náklady v době jejich vzniku.  Tyto náklady jsou 
kapitalizovány pouze pokud je pravděpodobné, že vytvořené nehmotné aktivum bude úspěšné 
z hlediska jeho komerční a technologické proveditelnosti, a pokud mohou být tyto náklady 
spolehlivě vyčísleny.  Náklady na vývoj jsou odepisovány rovnoměrným způsobem po dobu 
očekávaného komerčního využití, ne však déle než pět let.  Společnost neprovádí výzkum. 
 
Úrokové náklady přímo související s pořízením, výstavbou nebo výrobou dlouhodobého 
nehmotného majetku jsou aktivovány do hodnoty tohoto majetku po dobu potřebnou pro jeho 
připravenost pro zamýšlené použití nebo prodej. 
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2. Shrnutí významných účetních postupů (pokračování) 
 

j) Dlouhodobý nehmotný majetek (pokračování) 
 
V případě, že účetní hodnota dlouhodobého nehmotného majetku přesahuje jeho 
odhadovanou zpětně získatelnou hodnotu, je účetní hodnota snížena tak, aby odpovídala 
zpětně získatelné hodnotě tohoto majetku.  Zpětně získatelná hodnota je vypočtena jako vyšší 
z reálné hodnoty snížené o náklady na prodej a hodnoty z užívání, tj. současné hodnoty 
budoucích peněžních toků, které se očekávají, že budou získány z majetku nebo penězotvorné 
jednotky. 
 

k) Finanční pronájem 
 
Pronajatý hmotný majetek, u kterého byly na Společnost převedeny všechny výhody a rizika 
obvykle spojená s vlastnictvím, je klasifikován jako finanční pronájem.  Majetek pořízený 
formou finančního pronájmu je aktivován v odhadované čisté současné hodnotě příslušných 
leasingových splátek.  Odpovídající krátkodobé a dlouhodobé leasingové splátky očištěné 
o finanční náklady jsou vykázány jako krátkodobé a dlouhodobé finanční závazky.  Finanční 
náklady jsou po dobu trvání finančního pronájmu účtovány do výkazu zisku a ztráty s využitím 
metody efektivní úrokové sazby. 
 

l) Operativní pronájem 
 
O úhradách operativních nájmů je v průběhu doby trvání nájmu účtováno rovnoměrně 
ve výkazu zisku a ztráty. 
 

m) Výnosy  
 
Hlavní část výnosů tvoří výnosy z hlasových služeb, mezi něž patří zejména výnosy 
za vnitrostátní či zahraniční (roaming) hovorné zákazníků a výnosy za propojení hovorů 
zákazníků ostatních operátorů komunikačních sítí do sítě Společnosti. 
 
Výnosy z propojení hovorů jsou účtovány na základě platných smluv.  V případě, kdy 
Společnost nemá uzavřenou platnou smlouvu a kdy nebyly sepsány cenové dohody, jsou 
výnosy zaúčtovány na základě odhadu vedení Společnosti.  Jakékoli nezbytné opravy jsou 
zaúčtovány v období, kdy dojde k dohodě o cenovém vyrovnání, viz Poznámka 28, Podmíněné 
závazky a podmíněná aktiva. 
 
Další významnou část výnosů tvoří měsíční paušály zákazníků, výnosy z nehlasových služeb, 
mezi něž patří zejména SMS, datové přenosy a MMS, a výnosy z prodeje telefonních přístrojů 
a příslušenství. 
 
Výnosy z tarifních zákazníků se účtují na základě skutečné spotřeby a jsou zaúčtovány 
v měsíčních zúčtovacích cyklech. 
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2. Shrnutí významných účetních postupů (pokračování) 
 

m) Výnosy (pokračování) 
 
Výnosy z prodeje předplacených karet jsou časově rozlišeny a zaúčtovány v okamžiku, kdy jse 
služba skutečně poskytnuta. 
 
Aktivační poplatek zahrnutý ve výnosech z předplacených sad a z tarifních zákazníků je 
alokován mezi výnosy z prodeje telefonů a prodaných minut na základě jejich reálné hodnoty. 
 
Část aktivačního poplatku přiřazená k telefonnímu přístroji je vykázána v okamžiku prodeje 
telefonu.  Část aktivačního poplatku přiřazená výnosům z hlasových služeb/tarifu je vykázána 
na základě předpokládané délky vztahu zákazníka předplacených služeb nebo tarifního 
zákazníka.   
 
Výnosy z prodeje telefonních přístrojů a příslušenství jsou vykázány v okamžiku prodeje zboží 
zákazníkovi či nezávislému obchodnímu zástupci.  
 
Úrokový výnos se vykazuje časově rozlišený s použitím metody efektivní úrokové sazby.  
 

n) Náklady na prodej a služby 
 
Náklady na prodej a služby zahrnují náklady na prodané telefonní přístroje a příslušenství 
a náklady na pronájem linek, náklady na roaming a propojovací poplatky za doručení hovorů 
směrovaných mimo síť Společnosti.  Náklady na prodej a služby jsou účtovány do období, kdy 
jsou spotřebovány. 

 
o) Zaměstnanecké požitky  

 
Společnost vytváří rezervu související s požitky při ukončení pracovního poměru, ke kterým se 
Společnost smluvně zavázala vůči vybraným členům vedení a dalším klíčovým 
zaměstnancům.  Zisky nebo ztráty vyplývající z úprav a změn odhadů jsou vykazovány na vrub 
nebo ve prospěch výkazu zisku a ztráty po dobu zbývající průměrné doby pracovního poměru 
příslušných zaměstnanců. 
 
V květnu 2005 Společnost zároveň představila retenční plán, který se týká vybraných řídících 
pracovníků Společnosti a dalších klíčových zaměstnanců.  K rozvahovému dni je vykázán 
závazek na základě současné diskontované odhadované reálné hodnoty plánu. 
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2. Shrnutí významných účetních postupů (pokračování) 
 

o) Zaměstnanecké požitky (pokračování) 
 
Od 1. ledna 2004 zavedl DTAG pobídkový plán („MTIP“) pro vybrané zaměstnance DTAG 
a svých dceřiných společností, které zahrnují i Společnost. MTIP je plán, který bude vypořádán 
v hotovosti.  Výplata je závislá na vývoji cen akcií DTAG v absolutních hodnotách a také na 
relativním vývoji cen akcií v porovnání s indexem Euro STOXX Total Return. 
 
Reálná hodnota plánu je vypočtena jako reálná hodnota jednoho eura tohoto pobídkového 
plánu násobená celkovou nominální hodnotou přidělenou participujícím zaměstnancům 
Společnosti.  K rozvahovému dni je rezerva vytvořena ve výši odpovídající poměrné části 
reálné hodnoty plánu ve vztahu k jeho celkové době trvání.  Změny reálné hodnoty plánu 
jsou vykázány okamžitě ve výkazu zisku a ztráty jako osobní náklady. 
 

p) Daň z příjmů 
 
Daň z příjmů se skládá ze splatné daně a změny v odložené dani, kromě případů, kdy se 
změna vztahuje k položkám zvyšujícím nebo snižujícím vlastní kapitál.  V těchto případech je 
odložená daň účtována oproti vlastnímu kapitálu.   
 
Odložená daň je vypočtena na základě dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou zůstatkovou 
hodnotou aktiv a pasiv s použitím očekávané zákonné sazby daně z příjmů platné pro rok, v 
němž bude uplatněna.  Pokud ovšem odložená daň z příjmu vyplývá z výchozího zachycení 
aktiva nebo závazku z transakcí jiných než je podniková kombinace, které v době vzniku 
nemají dopad ani na účetní, ani na daňový zisk nebo ztrátu, pak se o ní neúčtuje.  Odložená 
daň z příjmů, účtovaná do výkazu zisku a ztráty, je stanovena jako změna čisté odložené 
daňové pohledávky nebo čistého odloženého daňového závazku během roku.  Dočasné 
rozdíly vznikají především z rozdílů účetních a daňových odpisů dlouhodobého majetku, ze 
změny stavu daňově neuznatelných opravných položek a nedaňových rezerv a z přecenění 
ostatních aktiv a pasiv.  Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud 
je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v následujících účetních obdobích.   
 

3. Řízení finančních rizik  
 
Řízení měnového a úrokového rizika 
 
Z činnosti Společnosti vyplývá řada finančních rizik včetně dopadů změn směnných kurzů cizích 
měn a úrokových sazeb.  Celková strategie řízení rizik Společnosti se soustředí 
na nepředvídatelnost finančních trhů a snaží se minimalizovat potenciální negativní dopady 
na finanční výsledky Společnosti.  Společnost pro zajištění některých rizik používá finanční 
instrumenty. 
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3. Řízení finančních rizik (pokračování) 
 
Řízení měnového a úrokového rizika (pokračování) 
 
Řízení rizik provádí oddělení treasury Společnosti podle postupů a směrnic stanovených 
představenstvem Společnosti. 
 
Pro účely řízení kurzových rizik spojených s cizoměnovými dodavatelsko-odběratelskými 
vztahy používá Společnost forwardové kurzové smlouvy. 
 
Společnost neprovádí žádné spekulativní transakce. 
 
Koncentrace úvěrového rizika 
 
Společnost nemá žádné významné koncentrace úvěrového rizika.  Výběr protistran 
pro derivátové a hotovostní transakce je omezen na vysoce bonitní finanční instituce a je 
regulován podle postupů a směrnic stanovených představenstvem Společnosti.  Společnost 
má stanovena pravidla, která omezují výši úvěrového rizika vůči jakékoliv jednotlivé finanční 
instituci. 
 
Společnost řídí úvěrové riziko spojené s různými protistranami obchodních transakcí 
za použití různých instrumentů jako je pojištění, bankovní záruky, kreditní limity, depozitní 
politika, diferencovaný vymáhací proces apod. 
 
Řízení likvidity 
 
Obezřetné řízení rizika likvidity předpokládá udržování dostatečné úrovně hotovosti 
a obchodovatelných cenných papírů, dostupnosti financování z přiměřeného objemu 
úvěrových produktů určených k tomuto účelu a schopnosti uzavřít tržní pozice.  Vzhledem 
k dynamičnosti příslušné činnosti je cílem oddělení treasury udržet pružnost financování 
prostřednictvím stálé dostupnosti úvěrových produktů určených k tomuto účelu. 
 
Odhad reálné hodnoty finančních nástrojů  
 
Reálná hodnota finančních nástrojů obchodovaných na aktivních trzích (například veřejně 
obchodovaných derivátů, cenných papírů určených k obchodování a realizovatelných 
cenných papírů) je stanovena na základě kótovaných tržních cen platných k rozvahovému 
dni.  Pro stanovení reálné hodnoty finančních nástrojů, které nejsou obchodovány 
na aktivním trhu, se používají techniky oceňování.  Společnost využívá řadu metod a činí 
předpoklady, při nichž vychází z tržních podmínek existujících ke každému rozvahovému dni.   
 
Nominální hodnoty obchodních pohledávek a závazků se po odečtení odhadovaných 
opravných položek blíží jejich reálné hodnotě. 
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3. Řízení finančních rizik (pokračování) 
 
Účtování derivátových finančních nástrojů a zajišťovacích aktivit 
 
Derivátové finanční nástroje jsou prvotně vykázány v rozvaze v reálné hodnotě k datu uzavření 
smlouvy a následně jsou přeceněny na reálnou hodnotu k rozvahovému dni.  Při stanovení 
reálné hodnoty používá Společnost řadu metod, jako je například současná hodnota 
odhadovaných budoucích peněžních toků a budoucí hodnota peněžních toků za předpokladů 
vycházejících z tržních podmínek, které existovaly k datu rozvahy. 
 
Pro všechny držené derivátové finanční instrumenty používá Společnost metodu vykazování 
ke dni vypořádání obchodu. 
 
Deriváty vložené do jiných finančních nástrojů jsou vykazovány jako samostatné deriváty 
v případě, že jejich rizika a charakteristiky úzce nesouvisí s riziky a charakteristikami 
hostitelské smlouvy a hostitelská smlouva není vykázána v reálné hodnotě, s dopady změn 
reálné hodnoty do výkazu zisku a ztráty.  
 
Společnost používá forwardové kurzové smlouvy k zajištění očekávaných peněžních toků 
a k zajištění reálné hodnoty existujících rozvahových položek.  S účinností od 1. ledna 2004 
začala Společnost používat zajišťovací účetnictví podle specifických požadavků standardu 
IAS 39 (aktualizovaný 2003), který způsobil vykázání změny reálných hodnot některých 
derivátů v Rezervě ze zajištění.  Reálná hodnota derivátů se pak rozpouští do výkazu zisku a 
ztráty ve stejném období jako zajišťovaná položka.  
 
Společnost neaplikuje zajišťovací účetnictví na kontrakty, které zajišťují kurzová rizika 
nepřesahující hodnotu ekvivalentu 15 000 tis. EUR.  Takové transakce jsou účtovány jako 
deriváty k obchodování, kdy změny reálné hodnoty jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. 
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4. Peněžní prostředky a ekvivalenty  
 

mil. Kč 31. 12. 2006 31. 12. 2005 
   
Bankovní účty a hotovost 145 102 
Peněžní ekvivalenty 4 995 5 743 
Celkem 5 140 5 845 

 
Peněžní ekvivalenty k 31. prosinci 2006 a k 31. prosinci 2005 se skládají především 
z bankovních depozit a jejich sekuritizovaných ekvivalentů. 
 

5. Obchodní a jiné pohledávky  
 

mil. Kč 31. 12. 2006 31. 12. 2005 

   
Pohledávky z obchodního styku  5 418 4 599 
Dohadné účty aktivní 1 479 1 108 
Snížení o opravné položky k pochybným  
  pohledávkám 

 
- 2 889 

 
 - 2 408 

Pohledávky z obchodního styku (netto) 4 008 3 299 

Ostatní pohledávky 11  8 
Celkem 4 019 3 307 

 
Pohledávky z obchodního styku se týkají zejména pohledávek za uživateli komunikační sítě, 
pohledávek za ostatními poskytovateli komunikačních služeb, pohledávek za partnery 
elektronického dobíjení Twist karet a pohledávek za nezávislými obchodními zástupci.  

 
6. Ostatní finanční aktiva 

 
Ostatní finanční aktiva představují zejména komerční papíry držené do splatnosti, 
k 31. prosinci 2006 dosáhly výše 1 645 mil. Kč (k 31. prosinci 2005: 2 298 mil. Kč). 

 
7. Zásoby  

 
mil. Kč 31. 12. 2006 31. 12. 2005 

   

Telefony a příslušenství  212 307 

Ostatní zásoby 72 10 
Celkem 284 317 
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8. Dlouhodobý nehmotný majetek  
 

 
 
mil. Kč 

 
Nehmotné 

výsledky vývoje 

 
 

Software 

GSM/UMTS 
a ostatní 

licence 

Nedokončený 
nehmotný majetek 

a poskytnuté zálohy 

 
 

Celkem 

      
Pořizovací cena      
1. 1. 2005 234 4 950 1 024 3 790 9 998 
Přírůstky  0 0 50 763 813 
Úbytky - 2 - 268 0 - 22 - 292 
Převody* 1 244 3 790 - 3 924  111 
31. 12. 2005 233 4 926 4 864 607 10 630 
Přírůstky  0 0 0 603 603 
Úbytky - 4 - 1 484 0 - 9 - 1 497 
Převody*  - 1 860 0 - 837  22 
31. 12. 2006 228 4 302 4 864 364 9 758 
      
Oprávky/opravné položky     
1. 1. 2005 178 3 381 270 0 3 829 
Odpisy 22 842 88 1 953 
Úbytky - 1 - 224 0 - 1 - 226 
Převody** 0 48 0 0 48 
31. 12. 2005 199 4 047 358 0 4 604 
Odpisy 22 1 183 243 0 1 448 
Úbytky - 4 - 1 482 0 0 - 1 486 
Převody** - 1 1 0 0 0 
31. 12. 2006 216 3 749 601 0 4 566 
      
Zůstatková hodnota      
31. 12. 2005 34 879 4 506 607 6 026 
31. 12. 2006 12 553 4 263 364 5 192 

* Zahrnují převody nedokončeného nehmotného majetku a záloh do používání a překlasifikaci z hmotného majetku. 

**  Zahrnují překlasifikaci z hmotného majetku. 
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9. Dlouhodobý hmotný majetek  
 
 
 
 
mil. Kč 

 
 

Budovy 
a pozemky 

 
Zařízení a 

ostatní dlouhodobý 
majetek 

Nedokončený 
hmotný majetek, 

 zálohy a náhradní 
díly – síť 

 
 
 

Celkem 

     
Pořizovací cena     
1. 1. 2005 6 568 27 854 1 720 36 142 
Přírůstky  63 229 2 382 2 674 
Úbytky - 101 - 2 323 - 197 - 2 621 
Převody* 314 652 - 1 077 - 111 
31. 12. 2005 6 844 26 412 2 828 36 084 
Přírůstky  53 209 2 742 3 004 
Úbytky - 133 - 1 436 - 373 - 1 942 
Převody* 612 3 572 - 4 206 - 22 
31. 12. 2006 7 376 28 757 991 37 124 
 
     
Oprávky/opravné položky     
1. 1. 2005 2 372 12 866 119 15 357 
Odpisy 668 3 312 383 4 363 
Úbytky - 22 - 1 931 - 163 - 2 116 
Převody** - 1 - 46 - 1 - 48 
31. 12. 2005 3 017 14 201 338 17 556 
Odpisy 415 3 848 34 4 297 
Úbytky - 17 - 1 355 - 315 - 1 687 
Převody** 3 - 3 0 0 
31. 12. 2006 3 418 16 691 57 20 166 
     
Zůstatková hodnota     
31. 12. 2005 3 827 12 211 2 490 18 528 
31. 12. 2006 3 958 12 066 934 16 958 
* Zahrnují převody nedokončeného hmotného majetku a záloh do používání a překlasifikaci do nehmotného majetku. 

**  Zahrnují překlasifikaci do nehmotného majetku. 
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9. Dlouhodobý hmotný majetek (pokračování) 
 
Finanční pronájem 
 
Závazky z titulu budoucích plateb souvisejících s uzavřenými smlouvami o finančním pronájmu 
automobilů jsou k 31. prosinci 2006 a 2005 následující:  
 
mil. Kč 31. 12. 2006 31. 12. 2005 
   
Do 1 roku 74 71 
1 až 5 let 63 55 
Nad 5 let          0          0 
Celkem minimální leasingové splátky 137 126 
Budoucí finanční poplatky z finančních leasingů - 6 - 5 
Současná hodnota závazků z finančního leasingu 131 121 

 
Závazky z pronájmu jsou součástí finančních závazků (viz Poznámka 11). 
 
Celková zůstatková hodnota najatého majetku k 31. prosinci 2006 činila 215 mil. Kč 
(k 31. prosinci 2005: 170 mil. Kč) a je součástí Zařízení a ostatního dlouhodobého majetku. 
 

10. Obchodní a jiné závazky  
 
mil. Kč 31. 12. 2006 31. 12. 2005 
   
Závazky z obchodního styku 1 072 1 222 
Dohadná položka na provozní výdaje 2 872 2 591 
Dohadná položka na investiční výdaje 671 682 
Závazky za zaměstnanci 78 67 
Ostatní daně a  sociální zabezpečení 109 68 
Ostatní závazky 326 244 
   
Celkem 5 128 4 874 
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11.  Finanční závazky  
 

mil. Kč  31. 12. 2006 31. 12. 2005 

    
Závazky z finančního pronájmu  70 68 
Kontokorentní úvěr  0 5 
Celkem krátkodobé finanční závazky  70 73 
Závazky z finančního pronájmu  61 53 
Celkem dlouhodobé finanční závazky  61 53 
Celkem  131 126 
 
Efektivní úrokové sazby měly k rozvahovému dni následující strukturu: 
 

 31. 12. 2006 31. 12. 2005 

   
Závazky z finančního pronájmu 4,69 % p. a. 3,84 % p. a. 
Kontokorentní úvěr neaplikovatelné 2,40 % p. a. 
 
Společnost má k dispozici kontokorentní a flexibilní úvěrové linky v celkovém limitu  
3 mil. EUR a 1 000 mil. Kč.  
 
Společnost k 31. prosinci 2006 nečerpala žádný bankovní úvěr; k 31.12.2005 byl čerpán 
kontokorentní úvěr ve výši 5 mil. Kč. 
 

12. Ostatní závazky 
 

Ostatní závazky představují dlouhodobá depozita tarifních zákazníků (vratné po skončení 
smluvního vztahu). 
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13. Rezervy  
 
mil. Kč 31. 12. 2006 31. 12. 2005
  
T-Mobile bonus * 460 462 
Rezerva na nevybranou dovolenou a odměny 389 238 
Ostatní rezervy 127 133 
Celkem krátkodobé rezervy 976 833 
Rezerva na uvedení majetku do původního stavu 389 432 
Ostatní rezervy 62 31 
Celkem dlouhodobé rezervy 451 463 
Celkem 1 427 1 296 
*   Rezerva T-Mobile bonus je tvořena na pravděpodobné budoucí výdaje vzhledem k předpokládanému čerpání výhod 

věrnostního programu, a to pro alokované, ale ke konci roku nevyčerpané věrnostní body. 

 
 

14. Výnosy příštích období  
 
mil. Kč 31. 12. 2006 31. 12. 2005 

   
Výnosy příštích období z neprovolaného času předplacených  
  zákazníků 

 
959 

 
985 

Ostatní 39 55 
Celkem 998 1 040 
 

15. Odložený daňový závazek 
 
Odložený daňový závazek, netto, je vypočítán následujícím způsobem:  
 
mil. Kč 31. 12. 2006 31. 12. 2005 

   
Rozdíly v zůstatkové hodnotě dlouhodobého majetku  - 6 124 - 8 419 
Opravné položky k pohledávkám a zásobám 761 521 
Rezervy 1 048 1 008 
Ostatní položky -36 -162 
Základ pro výpočet odložené daně  - 4 351 - 7 052 
Odložený daňový závazek (netto)*  - 1 044 - 1 692 
Odložená daňová pohledávka, netto,  
  k uplatnění do 12 měsíců 

 
335 

 
234 

 

*   Použitá daňová sazba odráží předpoklad Společnosti ohledně sazby daně z příjmů platné pro rok, v němž bude příslušný 
dočasný rozdíl uplatněn. 
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15. Odložený daňový závazek (pokračování) 
 
Pohyb na účtu odložené daně z příjmu je následující: 
 
 
Odložené daňové závazky (mil. Kč) 

Zrychlené 
daňové odpisy 

 
Ostatní 

 
Celkem 

    
1. 1. 2005 - 2 356 0  - 2 356 
Zaúčtování na vrub/(ve prospěch) výkazu zisku a ztráty 335 - 39 296 
31. 12. 2005 - 2 021 - 39 - 2 060 
Zaúčtování na vrub výkazu zisku a ztráty 551 30 581 
31. 12. 2006 - 1 470  - 9 - 1 479 
 
 
Odložené daňové pohledávky (mil. Kč) 

 
Rezervy 

Opravné 
položky 

 
Ostatní 

 
Celkem 

     
1. 1. 2005 291 177 2 470 
Zaúčtování na ve prospěch výkazu zisku a ztráty - 48 - 52 -2 - 102 
31. 12. 2005 243 125 0 368 
Zaúčtování na vrub výkazu zisku a ztráty 9  58 0 67 
31. 12. 2006 252 183 0 435 
 

16. Derivátové finanční instrumenty 
 
Forwardové smlouvy  
 
Společnost měla ke konci roku 2006 otevřené měnové forwardové smlouvy v celkové 
nominální hodnotě 6,2 mil. EUR (k 31. prosinci 2005: 18,5 mil. EUR).  Tyto transakce jsou 
zaměřeny na řízení měnových rizik v souvislosti se splácením finančních závazků Společnosti 
vyplývajících z obchodního styku a denominovaných v EUR.  Všechny forwardové smlouvy 
k 31. prosinci 2006 byly otevřeny v roce 2006.  V roce 2006 byly vypořádány kontrakty 
v celkové nominální hodnotě 222,5 mil. EUR (v roce 2005: 178,4 mil. EUR). 
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16. Derivátové finanční instrumenty (pokračování) 
 
Forwardové smlouvy (pokračování) 
 
Otevřené forwardové cizoměnové smlouvy (mil. Kč) 31. 12. 2006 31. 12. 2005

   
Otevřené forwardové cizoměnové smlouvy zajišťující ostatní cizoměnové  
  závazky: 

  

    Kladná reálná hodnota 5 1
    Záporná reálná hodnota - 6 - 6
Celkem - 1 - 5
 

17. Reálná hodnota finančních aktiv a pasiv 
 
Odhadovaná reálná hodnota finančních aktiv a pasiv je určena na základě dostupných tržních 
informací a příslušných oceňovacích postupů.   
 
Reálná hodnota finančních aktiv a pasiv k 31. prosinci 2006 se blíží jejich účetní hodnotě, 
zejména vzhledem k jejich okamžité či krátkodobé splatnosti. 
 

18. Vlastní kapitál 
 
Akcie Společnosti mají nominální hodnotu 1 000 Kč, jsou zaknihované, na jméno a veřejně 
neobchodovatelné.  Schválený a upsaný základní kapitál je plně splacen. 
 
Emisní ážio ve výši 5 344 mil. Kč bylo splaceno akcionáři Společnosti v souladu se Smlouvou o 
založení společného podniku mezi společnostmi ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.1  
a CMobil B.V. ze dne 25. března 1996 a dále Smlouvou mezi Ministerstvem hospodářství ČR 
a společnostmi CMobil B.V. a ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.1 ze dne 25. března 1996.  
Součástí emisního ážia je ocenitelné právo k poskytování komunikačních služeb v GSM 
standardu. 
 
Zákonný rezervní fond Společnosti představuje zdroj, který Společnost musí tvořit v souladu 
s platnými právními předpisy.  Použití zákonného rezervního fondu je omezeno zákonem 
a stanovami Společnosti a jeho prostředky nesmějí být uvolněny pro distribuci akcionářům, 
ale mohou být použity k úhradě ztrát. 
 
V červnu 2006 Společnost vyplatila dividendu v celkové výši 7 685 mil. Kč (viz Poznámka 27). 
 

                                                 
1 dnes CESKE RADIOKOMUNIKACE S.à.r.l. 
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19. Výnosy  
 
Pro účely řízení Společnosti lze výnosy rozdělit na následující kategorie, které lze specifikovat 
podle povahy produktu či předmětu podnikání a podle druhu produktů a služeb. 
 

Výnosy za rok končící 31. prosince 2006 
(mil. Kč) 

Domácí Zahraniční Celkem 

    
Tržby z prodeje mobilních telefonů 1 217 0 1 217 
Tržby ze služeb 26 355 1 976 28 331 
Čisté tržby celkem 27 572 1 976 29 548 

 
Výnosy za rok končící 31. prosince 2005 
(mil. Kč) 

Domácí Zahraniční Celkem 

    
Tržby z prodeje mobilních telefonů 1 537 0 1 537 
Tržby ze služeb 24 427 1 952 26 379 
Čisté tržby celkem 25 964 1 952 27 916 

 
20. Ostatní provozní výnosy 

 
mil. Kč 2006 2005 
   
Zisk z prodeje dlouhodobého majetku 34 115 
Zisk z rozpuštění rezerv  89 68 
Přefakturace 455 206 
Nájemné  67 50 
Pokuty a penále 171 145 
Ostatní provozní výnosy 180 123 
   
Celkem 996 707 
 
 

21. Náklady na prodej a služby 
 

mil. Kč 2006 2005 
   
Náklady na pořízení zboží a materiálu 2 476 2 590 
Náklady na telekomunikační služby 5 724 5 481 
IT služby 381 296 
Údržba telekomunikační sítě 436 506 
Ostatní 550 360 
Celkem 9 567 9 233 
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22. Osobní náklady   
 
mil. Kč 2006 2005
  
Mzdové náklady 1 512 1 354
Náklady na sociální zabezpečení 591 516
Odměny členům statutárních orgánů 2 2
Celkem 2 105 1 872
Průměrný počet zaměstnanců 2 532 2 449
 
Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu zaměstnanců za celý rok. 
Společnost od roku 2002 poskytuje zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění, v roce 
2006 celková výše příspěvku dosáhla 34 mil. Kč (2005: 32 mil. Kč). 
 

23. Odpisy 
 
mil. Kč 2006 2005 

   
Odpisy licencí GSM a UMTS 243 88 
Odpisy ostatních nehmotných aktiv 1 205 865 
Odpisy hmotných dlouhodobých aktiv 4 297 4 363 
Celkem 5 745 5 316 

 
24. Ostatní provozní náklady 

 
mil. Kč 2006 2005 
   
Náklady na externí marketingové služby 1 265 1 262 
Provize obchodním partnerům 934 647 
Čistá ztráta z přehodnocení pohledávek 827 554 
Nájemné a operativní leasing 697 671 
Přefakturace 508 444 
Opravy a údržba 369 312 
Licence a poplatky za franchizing 229 240 
Náklady s vyúčtováním služeb zákazníkům 203 161 
Ostatní osobní náklady 187 155 
Právní, konzultační a auditorské poplatky 259 128 
Ztráty z vyřazení majetku 31 79 
Kancelářské  dodávky, poštovné, bankovní poplatky 109 78 
Spotřeba elektrické energie, vody a plynu, úklid, ostraha  81 72 
Cestovní výdaje 56 57 
Pojištění 43 44 
Ostatní provozní náklady 391 424 
   
Celkem 6 189 5 328 
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25. Finanční výnosy a náklady 
 
mil. Kč 2006 2005 

   
Úrokové výnosy 160 93 
Kurzové zisky 149 124 
Ostatní finanční výnosy 13 28 
Finanční výnosy celkem 322 245 
   
Úrokové náklady - 6 - 14 
Kurzové ztráty - 132 - 86 
Ostatní finanční náklady - 22 - 34 
Finanční náklady celkem - 160 - 134 
   
Čisté finanční výnosy 162 111 

 
26. Daň z příjmů 

 
Daňový náklad se skládá z následujících položek: 
 
Daňový náklad (mil. Kč) 2006 2005 

   
Splatná daň  - 2 445 - 2 255 
Odložená daň – Poznámka 15 648 195 
Daň z příjmů - 1 797 - 2 060 
 
Daň z příjmů byla vypočtena následujícím způsobem:  
 
Daň z příjmů (mil. Kč) 2006 2005 
   
Účetní zisk před zdaněním 7 163 7 027 
Daň při použití zákonné daňové sazby* - 1 719 - 1 827 
Vliv následujících položek:   
  Daňově neuznatelné náklady - 138 - 244 
  Nezdanitelné výnosy 29 16 
  Vrácený 10% investiční odpočet - 5 - 21 
Dodatečné snížení daně za minulá období 18 9 
Ostatní 18 7 
Daň z příjmů - 1 797 - 2 060 
*  V roce 2006 byla použita sazba 24 % (2005: 26 %) na základě daňové sazby platné podle zákona o daních z příjmů. 
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27. Transakce se spřízněnými osobami 
 
Následující transakce se týkají akcionářů a jejich spřízněných společností:  
 
mil. Kč 2006 2005 

   
RADIOKOMUNIKACE a.s. *:   
Nakoupené služby (pronajaté okruhy, nájemné a ostatní) 278 294 
Skupina DTAG:   
Roaming, propojení a související nakoupené služby 388 407 
Ostatní nakoupené služby a hmotné dodávky 88 117 
Přefakturace 514 450 
IT služby 626 357 
Nákupy cizí měny – zajištění 1 368 933 
Nakoupené služby a zboží celkem 3 262 2 558 

   
RADIOKOMUNIKACE a.s. *:   
Prodané služby GSM a propojení  65 25 
Skupina DTAG:   
Roaming, propojení a související prodané služby 425 563 
Rebranding – přefakturace 16 16 
Příjem z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku  

13 445 

Přefakturace 364 139 
Prodané služby a zboží celkem  883 1 188 
 
Pohledávky za spřízněnými osobami:  
 
mil. Kč  31. 12. 2006 31. 12. 2005 

   
RADIOKOMUNIKACE a.s. *:   
Služby GSM a ostatní služby 15 4 
Skupina DTAG:   
Roaming, propojení a související poskytnuté služby 497 227 
Ostatní služby a slevy  167 123 
Pohledávky za spřízněnými osobami celkem 679 354 
* Společnost RADIOKOMUNIKACE a.s. je spřízněnou osobou společnosti CESKE RADIOMUNIKACE S.á.r.l. 

 



T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 
 
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2006 
 
PŘÍLOHA K FINANČNÍM VÝKAZŮM 
 

34 

27. Transakce se spřízněnými osobami (pokračování) 
 
Závazky vůči spřízněným osobám:  
 
mil. Kč 31. 12. 2006 31. 12. 2005 

   
RADIOKOMUNIKACE a.s. *:   
Pronajaté okruhy a ostatní pronájmy 25 24 
Skupina DTAG:   
Roaming, propojení a související nakoupené služby 798 439 
Ostatní služby a slevy 405 305 
Závazky vůči spřízněným osobám celkem 1 228 768 
* Společnost RADIOKOMUNIKACE a.s. je spřízněnou osobou společnosti CESKE RADIOMUNIKACE S.á.r.l. 

 
Společnost nemá k 31. prosinci 2006 žádné půjčky ve skupině.  Dlouhodobý úvěrový rámec 
poskytnutý Deutsche Telekom International Finance B.V. s celkovým limitem 3 823 mil. Kč a 
splatností 31. prosince 2011 nebyl k 31. prosinci 2006 ani k 31. prosinci 2005 čerpán. 

 
Krátkodobé zaměstnanecké požitky  
 
K 31. prosinci 2006 a 31. prosinci 2005 Společnost poskytla následující mzdy, osobní volno, 
zdravotní péči a ostatní krátkodobé zaměstnanecké požitky: 
 
 2006 2005 
 
mil. Kč 

Průměrný počet 
zaměstnanců 

Částka Průměrný počet 
zaměstnanců 

Částka 

     
Řídící pracovníci* 44  209 49 199 
Představenstvo** 7 1 7 1 
Dozorčí rada** 6 1 6 1 
     
Celkem 57 211 62 201 
*  Mzdy, bonusy (obojí včetně sociálního, zdravotního a penzijního pojištění v částce 38 %) a osobní volno, zdravotní péče, 

firemní auta používaná pro soukromé účely a ostatní krátkodobé zaměstnanecké požitky.  
 Pojmem „Řídící pracovníci” jsou myšleni výkonní ředitelé a ředitelé Společnosti. 
**       Poskytnutá odměna. 
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27. Transakce se spřízněnými osobami (pokračování) 
 
Motivační bonusový program  
 
K 31. prosinci 2006 poskytuje Společnost zaměstnanecké požitky po skončení pracovního 
poměru 43 řídícím pracovníkům (k 31. prosinci 2005: 45 řídícím pracovníkům).  V případě 
splnění stanovených podmínek obdrží oprávněné osoby částku, která vychází z výše jejich 
mzdy.  Na plánované výdaje v souvislosti s tímto bonusovým programem tvoří Společnost 
rezervu, jež odpovídá současné hodnotě odhadu budoucích vyplacených částek.  
K 31. prosinci 2006 činí tato rezerva  17 mil. Kč (k 31. prosinci 2005: 24 mil. Kč). 
 
Ostatní dlouhodobé zaměstnanecké požitky – retenční plán  
 
Společnost poskytovala 22 řídícím pracovníkům (k 31. prosinci 2005: 25 řídících pracovníků) 
retenční plán, který zahrnoval odložený bonus nebo kapitálové životní pojištění za splnění 
programem stanovených podmínek. Celkové náklady retenčního plánu v roce 2006 byly 45 mil. 
Kč (2005: 23 mil. Kč). Závazky z tohoto programu budu vypořádány v roce 2007. 
 
Odměny vázané na vývoj ceny akcií 

 
K 31. prosinci 2006 Společnost zaúčtovala rezervu na retenční schéma vázané na vývoj cen 
akcií v celkové částce  2 mil. Kč (k 31. prosinci 2005: 11 mil. Kč). 
 
Ostatní transakce se spřízněnými stranami  
 
V letech 2006 a 2005 Společnost neměla žádné další významné zůstatky ani se neúčastnila 
žádných významných transakcí s vedením Společnosti a členy představenstva. 
 
Dividendy 
 
Na základě rozhodnutí valné hromady konané 21. června 2006 rozdělila Společnost část 
nerozděleného zisku minulých let svým akcionářům ve formě dividendy v celkové výši 
7 685 mil. Kč (CMobil B.V. 4 670 mil. Kč a RADIOKOMUNIKACE a.s. 3 015 mil. Kč).  
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28. Podmíněné závazky a podmíněná aktiva 
 
Paralelně s postupem příslušných soudních řízení probíhají jednání o vyrovnání 
propojovacích poplatků za vzájemně poskytnuté služby v roce 2001 se společností 
ČESKÝ TELECOM, a.s., nyní Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  Výsledky těchto jednání 
mohou mít vliv na propojovací výnosy a náklady roku 2001 a budou účtovány v období, 
kdy bude vydáno finální rozhodnutí.  
 
Finanční úřad je oprávněný provést kontrolu účetních knih a záznamů kdykoli v průběhu čtyř 
let následujících po vykazovaném daňovém období a v návaznosti na to může dodatečně 
vyměřit daň z příjmu a penále.  Vedení Společnosti si není vědomo žádných skutečností, které 
by v budoucnosti mohly vést ke vzniku významného potenciálního závazku vyplývajícího 
z těchto kontrol.   
 
Společnost si k 31. prosinci 2006 není vědoma žádných významných soudních sporů, 
které by mohly vyžadovat zahrnutí v účetních výkazech společnosti a v příloze k účetním 
výkazům, kromě těch, na které Společnost vytváří rezervy. 
 

29. Záruky a garance 
 
Z pověření Společnosti byly na její vrub vystaveny bankovní garance ve prospěch 
pronajímatelů komerčních prostor a nemovitostí k 31. prosinci 2006 v celkové částce  
68 mil. Kč (k 31. prosinci 2005: 67 mil. Kč).  

 
Závazky z titulu dovozních cel jsou k 31. prosinci 2006 ručeny bankovními zárukami 
v celkové výši 50 mil. Kč (k 31. prosinci 2005: 50 mil. Kč). 
 
Ostatní záruky k 31. prosinci 2006 činily 6 mil. Kč (k 31. prosinci 2005: 16 mil. Kč).   
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30. Smluvní a jiné budoucí závazky a přísliby 
 
K 31. prosinci 2006 uzavřela Společnost smlouvy s hlavními dodavateli v oblasti technologií 
za  1 249 mil. Kč (k 31. prosinci 2005: 844 mil. Kč).  
 
Budoucí minimální závazky ze splátek operativních pronájmů mikrovlnných spojů, jiných 
budov, kancelářských prostor a komunikačních základnových stanic jsou následující:  
 

mil. Kč  31. 12. 2006 31. 12. 2005 

   
Do 1 roku 729 713 
1 – 3 roky 1 245  1 236 
3 – 5 let 1 059 1 086 
Nad 5 let 3 033 3 100 
Celkem 6 066 6 135 

 
31. Následné události  

 
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad 
na finanční výkazy k 31. prosinci 2006. 
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