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Mise

Jsme nejvût‰ím poskytovatelem telekomunikaã-

ních sluÏeb na ãeském trhu a jednou z v˘znam-

n˘ch telekomunikaãních spoleãností ve stfiední

Evropû. Dlouholeté zku‰enosti, plnû digitalizovaná 

telefonní síÈ a moderní technologie nám umoÏÀují

poskytovat na‰im zákazníkÛm nejen doma, 

ale i v zahraniãí, komplexní, kvalitní a cenovû 

pfiijatelné sluÏby. Jsme v˘znamn˘m zamûstnavate-

lem a dûláme v‰e proto, aby na‰i pracovníci 

byli spokojení, loajální a kompetentní. Abychom

uspûli na konkurenãním trhu, klademe dÛraz 

na soustavn˘ rozvoj na‰ich sluÏeb a technologií 

a také usilovnû rozvíjíme vztahy se zákazníky

a systém péãe o nû. Pomocí této filozofie chceme

plnit vlastní dlouhodobé podnikatelské cíle

a zvy‰ovat hodnotu spoleãnosti, abychom 

pro na‰e akcionáfie a potenciální investory byli 

v budoucnosti vyhledávanou investiãní 

pfiíleÏitostí.
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Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního 
fieditele akcionáfiÛm spoleãnosti

VáÏení akcionáfii,

dlouhodobou snahou âESKÉHO TELECOMU je b˘t preferovan˘m dodava-

telem komplexních sluÏeb pro celé spektrum zákazníkÛ v prostfiedí, kde

jiÏ ãelíme tvrdé konkurenci. Abychom uspûli i v prvním pololetí toho-

to roku, museli jsme opût podat dobré v˘sledky na plnû konkurenãním

trhu telekomunikaãních sluÏeb.

Trh telekomunikaãních sluÏeb dospûl jiÏ témûfi k plné liberalizaci, kdyÏ

byla poãátkem tohoto roku zavedena Pfiedvolba operátora a Pfienosi-

telnost ãísla. Nadále pokraãoval nárÛst objemu datov˘ch sluÏeb a také

vzájemné pfiibliÏování a prolínání telekomunikaãních a informaãních

technologií. Za velice dÛleÏit˘ krok âESKÉHO TELECOMU povaÏuji zahá-

jení poskytování ‰irokopásmov˘ch sluÏeb na bázi technologie ADSL.

V této kategorii hodláme do budoucna poskytovat fiadu produktÛ

domácnostem i firmám a v‰eobecnû se pfiedpokládá, Ïe to bude jedna

z nejrychleji rostoucích oblastí sluÏeb.

Událostí, která je z hlediska dal‰ího rozvoje na‰í spoleãnosti velmi

v˘znamná, je zavr‰ení smlouvy o pfievzetí zb˘vajícího podílu ve spo-

leãnosti Eurotel Praha âESK¯M TELECOMEM. Skuteãnost, Ïe se Eurotel

stane dcerou, ve které nav˘‰í na‰e spoleãnost svÛj podíl na 100 %

základního kapitálu, pfiispûje k rÛstu hodnoty âESKÉHO TELECOMU

a zároveÀ otevírá prostor pro obchodní zámûry spojující silné stránky

mobilních a fixních komunikací ve prospûch na‰ich zákazníkÛ.

V prvním pololetí se zaãalo naplÀovat i dal‰í strategické rozhodnutí

na‰í spoleãnosti. Jako jeden z prvních národních operátorÛ z kandi-

dátsk˘ch zemí EU jsme na základû poÏadavkÛ klientÛ vstoupili pro-

stfiednictvím dcefiin˘ch spoleãností na zahraniãní trhy a zahájili posky-

tování velkoobchodních sluÏeb na Slovensku, v Rakousku a Nûmecku.
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Na ãervnové valné hromadû do‰lo k v˘znamn˘m zmûnám v orgánech

spoleãnosti âESKÉHO TELECOMU. Prioritním úkolem nového vedení je

udrÏet vedoucí postavení âESKÉHO TELECOMU na rychle se mûnícím

a plnû liberalizovaném telekomunikaãním trhu, zajistit maximální pro-

vozní efektivitu a ziskovost a pfiipravit firmu k dokonãení privatizace.

To mimo jiné znamená i nastavení systémÛ fiízení tak, aby na‰e spo-

leãnost v budoucnosti mohla profesionálnû fungovat v rámci kterého-

koliv nadnárodního celku.

Pfiichází doba integrovan˘ch systémÛ a fie‰ení, doba konvergence slu-

Ïeb telekomunikaãního a poãítaãového svûta. âESK¯ TELECOM jiÏ pÛso-

bí a bude pÛsobit v plnû konkurenãním prostfiedí, které se rychle mûní.

Právû v této oblasti sluÏeb je v‰ak konkurenãní boj stále intenzivnûj-

‰í. Dal‰ím v˘znamn˘m prvkem, kter˘ bude zásadnû ovlivÀovat dal‰í

v˘voj telekomunikaãního trhu a zejména aktivity âESKÉHO TELECOMU

v budoucnu, je velmi dÛsledn˘ dohled regulátora. Co v‰ak zÛstává stej-

né a je nemûnné, je fakt, Ïe o úspûchu firmy rozhoduje pfiedev‰ím

zákazník a jeho volba.

Abychom se dokázali stále lépe starat o potfieby uÏivatelÛ na‰ich slu-

Ïeb, musíme projít fiadou zmûn. V první fiadû dojde ke zmûnû souãas-

ného divizního uspofiádání na maticovou strukturu fiízení. Právû ta nej-

lépe spojí tvorbu a rozvoj sluÏeb se znalostí jednotliv˘ch zákaznick˘ch

segmentÛ a jejich potfieb. T˘m zamûstnancÛ âESKÉHO TELECOMU má

velk˘ potenciál a také odhodlání podílet se na budoucím úspûchu

firmy. Myslím, Ïe to je dobr˘ základ pro to, abychom spoleãnû obháji-

li postavení vedoucího telekomunikaãního operátora na ãeském trhu

a jedné z nejúspû‰nûj‰ích firem v tomto odvûtví v rámci stfiedoevrop-

ského regionu.

Gabriel Berdár
pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel



Celkové konsolidované v˘sledky

âESKÉHO TELECOMU, a.s., (âESK¯

TELECOM) za první pololetí roku

2003 navazují na trendy jejich

v˘voje z pfiedchozích období. âES-

KÉMU TELECOMU, jako národnímu

telekomunikaãnímu operátorovi,

procházejícímu zmûnami spojen˘-

mi s otevfiením trhu konkurenci,

se podafiilo dosáhnout dobr˘ch

konsolidovan˘ch v˘sledkÛ a napl-

nit tak své strategické cíle, které

si pro první pololetí leto‰ního

roku stanovil. V porovnání s vût-

‰inou západoevropsk˘ch národ-

ních telekomunikaãních operátorÛ

se mÛÏe âESK¯ TELECOM pochlu-

bit stabilní vysokou hodnotou

marÏe EBITDA, velice nízkou

zadluÏeností a schopností genero-

vat pozitivní volné hotovostní

toky.

Zmûny ãeského 
telekomunikaãního trhu
Ve v˘voji ãeského telekomuni-
kaãního trhu v segmentu operá-

torÛ poskytujících sluÏby pro-

stfiednictvím pevn˘ch telefon-
ních sítí do‰lo v prÛbûhu prvního

pololetí roku 2003 k nûkolika

dÛleÏit˘m zmûnám. V˘znamnou

roli pfii realizaci tûchto zmûn se-

hrál i âESK¯ TELECOM. K 1. lednu

2003 zavedl v souladu s poÏadav-

ky zákona o telekomunikacích

sluÏby V˘bûr provozovatele pev-

nou pfiedvolbou (Pfiedvolba operá-

tora) a Pfienositelnost telefonního

ãísla (Pfienositelnost ãísla). Dal-

‰ím v˘znamn˘m mezníkem bylo

zavedení sluÏeb ‰irokopásmového

pfiístupu na internet prostfiednic-

tvím technologie ADSL, a to jak

velkoobchodní nabídky, tak

nabídky koncov˘m zákazníkÛm.

Trh mobilních operátorÛ
v âeské republice patfií k nejrozvi-

nutûj‰ím ve stfiední a v˘chodní

Evropû a je na úrovni zemí Evrop-

ské unie. Celkov˘ poãet zákazníkÛ

mobilních operátorÛ se zv˘‰il,

dynamika nárÛstu poãtu zákazní-

kÛ se v‰ak v podmínkách penetra-

ce nad 85 % logicky sniÏuje.

Mobilní operátofii se proto stále

více zamûfiují na roz‰ifiování své

nabídky sluÏeb a na vûrnostní

programy.

V˘nosy
Za první pololetí roku 2003 ãinily

konsolidované v˘nosy âESKÉHO

TELECOMU 25,4 mld. Kã oproti

26,1 mld. Kã za stejné období

loÀského roku. V˘nosy samot-

ného âESKÉHO TELECOMU ãinily

18,8 mld. Kã, konsolidace v˘nosÛ
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Komentované finanãní v˘sledky

V˘nosy v mld. Kã
(1. 1. - 30. 6.)

01 02 03

28,2
26,1 25,4

V této ãásti Pololetní zprávy 2003
jsou prezentovány konsolidované
finanãní v˘sledky vykázané podle
Mezinárodních standardÛ finanãního
vykazování (IFRS).



spoleãnosti Eurotel Praha, spol.

s r.o. (Eurotel) ãinila 6,6 mld. Kã.

V˘nosy z tradiãních hlasov˘ch

sluÏeb PSTN se meziroãnû sníÏily,

pfiiãemÏ objem v˘nosÛ z hovorné-

ho a v˘nosÛ z mûsíãních pau‰ál-

ních poplatkÛ se témûfi vyrovnal.

V˘nosy z hovorného poklesly

meziroãnû o 26 % na 5,5 mld. Kã,

zatímco v˘nosy z mûsíãních pau-
‰álních poplatkÛ vzrostly o 3 %

na 5,3 mld. Kã. Vzhledem k tomu,

Ïe ceny hovorného i mûsíãní pau-

‰ální poplatky zÛstaly od února

2002 témûfi na stejné úrovni, byl

vliv v˘voje cen na v˘nosy z hlaso-

v˘ch sluÏeb neutrální. Vliv mûl

naopak v˘voj poãtu telefonních

stanic a zejména pak struktury

provozu generovaného zákazníky

âESKÉHO TELECOMU. Celkov˘

poãet telefonních stanic se mezi-

roãnû sníÏil o 3 % na 3 617 tisíc,

vzrostl v‰ak podíl ISDN kanálÛ

a novû i ADSL pfiipojení, kter˘ch

bylo na konci prvního pololetí

444 tisíc, resp. 6 tisíc. V˘nosy ze

sluÏeb euroISDN a ADSL vykazuje-

me jako souãást v˘nosÛ z dato-

v˘ch sluÏeb. Co se t˘ká struktury

provozu, nejvût‰í objem, tj. 53 %

z celkového objemu 5,8 mld.

minut, tvofiily v prvním pololetí

roku 2003 minuty vytáãeného pfií-

stupu na internet, oproti 46 %

z 6,0 mld. minut v prvním polole-

tí roku 2002. I kdyÏ od ãervence

loÀského roku mají zákazníci moÏ-

nost volby operátora formou krát-

ké individuální pfiedvolby ãísla pro

jednotlivá volání (Volba operáto-

ra) a od zaãátku roku 2003 moÏ-

nost Pfiedvolby operátora, nejvût‰í

konkurenci pro âESK¯ TELECOM

v oblasti hlasov˘ch sluÏeb stále

pfiedstavují mobilní operátofii.

Ve v˘nosech âESKÉHO TELECO-

MU od provozovatelÛ jin˘ch sítí

do‰lo k obratu trendu v˘voje

z pfiedchozích období, kdy tyto

v˘nosy díky poklesu cen za pro-

pojení klesaly. Za první pololetí

leto‰ního roku se celkové v˘nosy
od provozovatelÛ jin˘ch sítí
naopak meziroãnû zv˘‰ily o 27 %

na 1,6 mld. Kã. V˘nosy od domá-
cích operátorÛ vzrostly o 15 %

na 663 mil. Kã. Oproti loÀskému

prvnímu pololetí se sice sníÏily

ceny za propojení do pevn˘ch sítí

v souvislosti se zavedením meto-

dy LRAIC, zv˘‰il se v‰ak objem

tranzitu zejména ze sítí mobilních

operátorÛ do zahraniãních sítí

pfies síÈ âESKÉHO TELECOMU

a ãásteãnû se zaãíná projevovat

i zavedení sluÏeb Volba operátora

a Pfiedvolba operátora. V˘nosy od
zahraniãních operátorÛ vzrostly

o 37 % na 892 mil. Kã hlavnû

díky nárÛstu objemu tranzitního

provozu od zahraniãních partnerÛ

do sítí zejména domácích mobil-

ních operátorÛ.

Díky tomu, Ïe se pozornost

âESKÉHO TELECOMU soustfiedí

dlouhodobû na rÛstové oblasti, ke

kter˘m patfií datové a internetové

sluÏby, pohybovaly se jeho v˘nosy

z tûchto sluÏeb ve smûru rÛstové

kfiivky. V˘nosy z datov˘ch sluÏeb
ãinily v prvním pololetí 2003 cel-

kem 4,1 mld. Kã. Tyto v˘nosy

vzrostly meziroãnû o v˘znamn˘ch

19 %. Nejvût‰í ãást tûchto v˘no-

sÛ, tj. 63 %, tvofiily v˘nosy ze
sluÏeb euroISDN, které dosáhly

za první pololetí leto‰ního roku

hodnoty 2,6 mld. Kã oproti 

2,1 mld. Kã za první pololetí roku

2002. Nejrychleji rostoucí katego-

rií v˘nosÛ z datov˘ch sluÏeb byly

v˘nosy z internetov˘ch sluÏeb,

které vzrostly meziroãnû o 40 %

na 279 mil. Kã. V˘nosy z prona-
jat˘ch okruhÛ vzrostly o 1 % na

1,4 mld. Kã.

V˘nosy z prodeje materiálu
a zafiízení ãinily 138 mil. Kã, coÏ

bylo o 39 % ménû neÏ v prvním

pololetí roku 2002. Ostatní v˘no-
sy âESKÉHO TELECOMU naopak

vzrostly o 30 % na 741 mil. Kã.

Eurotel zÛstává nadále jedniã-

kou na trhu mobilních operátorÛ
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v âeské republice. Sv˘mi v˘nosy

v˘znamnû pfiispívá k celkov˘m

konsolidovan˘m v˘nosÛm âESKÉ-

HO TELECOMU. Konsolidace
v˘nosÛ Eurotelu, která ãinila

6,6 mld. Kã a pfiedstavuje 26 %

z celkov˘ch konsolidovan˘ch

v˘nosÛ âESKÉHO TELECOMU, 

se meziroãnû témûfi nezmûnila.

Celkové v˘nosy samotného Euro-

telu ãinily 14,1 mld. Kã, to je

meziroãnû o 2 % více. V˘nosy

Eurotelu za sluÏby meziroãnû

vzrostly o 4 % na 13,5 mld. Kã,

naopak díky pomalej‰ímu nárÛstu

poãtu nov˘ch zákazníkÛ se v˘no-

sy Eurotelu za prodej telefonÛ,

aktivaãní poplatky a ostatní sní-

Ïily o 24 % na 671 mil. Kã. Na

konci prvního pololetí evidoval

celkem 3 993 tis. zákazníkÛ, coÏ

je o 12 % více neÏ na konci loÀ-

ského prvního pololetí.

Provozní náklady
âESK¯ TELECOM pokraãoval

v plnûní svého cíle sniÏovat pro-

vozní náklady, které mÛÏe pfiímo

ovlivnit. I kdyÏ celkové konsoli-
dované provozní náklady vyjma
odpisÛ a amortizace meziroãnû

nepatrnû vzrostly o 1 % na

12,9 mld. Kã, bylo to dané nárÛs-

tem konsolidovan˘ch plateb

ostatním operátorÛm, které do

znaãné míry odráÏí vliv regulator-

ních rozhodnutí, o 24 % na

3,3 mld. Kã. Konsolidované plat-
by domácím operátorÛm vzrostly

dokonce o 32 % na 2,4 mld. Kã.

To mûlo dva hlavní dÛvody: regu-

latorní úprava plateb za zpro-

stfiedkování pfiístupu uÏivatelÛ ke

sluÏbám internet a nárÛst tranzit-

ního provozu zejména do mobil-

ních sítí pfies síÈ âESKÉHO TELE-

COMU. Proti platbám ostatním

operátorÛm za tranzit pfies síÈ

âESKÉHO TELECOMU v‰ak stojí na

druhé stranû obdobná kategorie

v˘nosÛ. Konsolidované platby
zahraniãním operátorÛm vzrostly

meziroãnû o 6 % na 888 mil. Kã.

Konsolidované personální
náklady se meziroãnû nezmûnily

a zÛstaly na hodnotû 3,7 mld. Kã.

Poãet zamûstnancÛ âESKÉHO

TELECOMU se sníÏil meziroãnû

o 10 % na 12 788 k 30. ãervnu

2003. Poãet zamûstnancÛ Eurote-

lu se meziroãnû témûfi nezmûnil

a zÛstal na hodnotû 2 439. Více

neÏ poãet zamûstnancÛ v‰ak mûla

na v˘voj personálních nákladÛ

vliv mûnící se struktura zamûst-

nancÛ.

Dal‰í kategorie provozních

nákladÛ se meziroãnû sníÏily.

Konsolidované náklady vynalo-
Ïené na prodan˘ materiál

Poãet zamûstnancÛ v tis.
(stav k 30. 6.)

01 02 03

15,7 14,2 12,8
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a zboÏí v cenû pofiízení poklesly

o 19 % na 762 mil. Kã. Ostatní
konsolidované provozní náklady,

které obsahují náklady na mate-

riál, na opravy a údrÏbu, energii,

marketing, poradenství a dal‰í

provozní náklady, poklesly 

o 6 % na 5,2 mld. Kã.

V leto‰ním roce se obrátil trend

v˘voje konsolidovan˘ch odpisÛ
a amortizace. Oproti pfiedchozím

obdobím, kdy tyto náklady rostly,

dochází postupnû k jejich mírné-

mu poklesu. Za první pololetí

roku 2003 to bylo meziroãnû 

o 1 % na 9,2 mld. Kã. Vzhledem

k tomu, Ïe investiãní v˘daje jiÏ

nûkolik let klesají, bude tento

trend v budoucnu pokraãovat.

EBITDA, EBIT a ãist˘ zisk
Za první pololetí 2003 vykázal

âESK¯ TELECOM opût velmi vyso-

kou marÏi EBITDA, tj. podíl kon-

solidovan˘ch v˘nosÛ na konsoli-

dovaném hospodáfiském v˘sledku

pfied finanãními náklady, zdanû-

ním, odpisy a amortizací (EBIT-

DA), ve v˘‰i 49 %. V absolutním

vyjádfiení ãinila konsolidovaná

hodnota EBITDA 12,5 mld. Kã

oproti 13,3 mld. Kã za loÀské

první pololetí. Konsolidovan˘ hos-

podáfisk˘ v˘sledek pfied finanãními

náklady a zdanûním (EBIT) ãinil

3,2 mld. Kã oproti loÀsk˘m 

4,0 mld. Kã. Finanãní náklady

byly ovlivnûné zmûnami ve v˘‰i

úvûrÛ a vy‰‰í hodnotou penûz

a penûÏních ekvivalentÛ v prvním

pololetí leto‰ního roku oproti prv-

nímu pololetí loÀského roku. âistá

hodnota konsolidovan˘ch nákla-

dov˘ch úrokÛ poklesla meziroãnû

o 33 % na 427 mil. Kã. Na druhé

stranû se ale sníÏila hodnota 

kursov˘ch ziskÛ. Hospodáfisk˘

v˘sledek pfied zdanûním (EBT) tak

poklesl o 23 % na 3,0 mld. Kã

a ãist˘ zisk po zahrnutí men‰ino-

vého hospodáfiského v˘sledku ve

v˘‰i 7 mil. Kã ãinil 2,3 mld. Kã

oproti 2,6 mld. Kã za první polo-

letí 2002.

ZadluÏenost
V kvûtnu leto‰ního roku splatil

âESK¯ TELECOM emisi pûtilet˘ch

eurobondÛ, pÛvodnû emitovan˘ch

ve v˘‰i 750 mil. DEM, která repre-

zentovala v dobû splatnosti ekvi-

valent cca. 12 mld. Kã. Za úãelem

ãásteãného refinancování svého

dluhového portfolia nav˘‰il âESK¯

TELECOM o 1 mld. Kã loÀskou

první emisi dluhopisÛ emitova-

n˘ch v rámci domácího dluhopiso-

vého programu se splatností

v roce 2005 a s pevn˘m kuponem

4,55 % roãnû na celkovou hodno-
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EBITDA marÏe v %
(1. 1. - 30. 6.)

01 02 03

47
51

49

Odpisy a amortizace
v mld. Kã (1. 1. - 30. 6.)

01 02 03

8,3 9,3 9,2
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tu 4 mld. Kã. Zaãátkem ãervence

2003 vyuÏil âESK¯ TELECOM

v˘hodn˘ch podmínek na trhu

a emitoval druhou emisi dluhopi-

sÛ v rámci dluhopisového progra-

mu v celkové v˘‰i 6 mld. Kã, se

platností v roce 2008 a s pevn˘m

kuponem 3,50 % roãnû.

Na konci prvního pololetí roku

2003 byla celková konsolidovaná
v˘‰e úvûrÛ 11,3 mld. Kã oproti

18,1 mld. Kã na konci stejného

období loÀského roku a konsoli-

dovaná hodnota penûz a penûÏ-

ních ekvivalentÛ byla 10,6 mld.

Kã oproti loÀsk˘m 5,4 mld. Kã.

Hrubá zadluÏenost vyjádfiená

jako podíl celkového dluhu

k vlastnímu kapitálu byla 12 %

a ãistá zadluÏenost vyjádfiená

jako podíl celkového dluhu sníÏe-

ného o peníze a penûÏní ekviva-

lenty k vlastnímu kapitálu pokles-

la na necelé 1 %.

Investice
V souladu se strategií sniÏovat

a optimalizovat v˘‰i vynakláda-

n˘ch investiãních prostfiedkÛ se

konsolidovaná hodnota investic
sníÏila meziroãnû z 4,4 mld. Kã

na 2,7 mld. Kã, tj. o 38 %, pfii-

ãemÏ investice samotného âESKÉ-

HO TELECOMU se sníÏily dokonce

o 43 % na 2,0 mld. Kã. Investice

smûfiovaly v leto‰ním prvním

pololetí jednak na údrÏbu stávají-

cích parametrÛ sítû a dále na

nové projekty, jako je napfiíklad

ADSL nebo zpfiístupnûní úãastnic-

kého vedení (LLU), coÏ je regula-

torní poÏadavek, kter˘ se stal

souãástí novely telekomunikaãní-

ho zákona v leto‰ním roce. V loÀ-

ském prvním pololetí byla hodno-

ta investic vy‰‰í díky plnûní regu-

latorních poÏadavkÛ, konkrétnû

zavedení Volby operátora a pfie-

ãíslování a s tím spojené dokon-

ãení digitalizace sítû. Vynakládání

investiãních prostfiedkÛ podléhá

velmi dÛkladné anal˘ze návrat-

nosti a efektivnosti jednotliv˘ch

projektÛ.

Díky sniÏování investiãních

nákladÛ získává âESK¯ TELECOM

prostor pro tvorbu pozitivních

voln˘ch hotovostních tokÛ. V prv-

ním pololetí tohoto roku ãinil

konsolidovan˘ ãist˘ penûÏní tok

z bûÏné ãinnosti 8,5 mld. Kã. Po

odeãtení konsolidovan˘ch penûÏ-

ních tokÛ z investiãní ãinnosti

vyjma nákupu cenn˘ch papírÛ

a v˘nosÛ z prodeje cenn˘ch papí-

rÛ se hodnota konsolidovan˘ch
voln˘ch penûÏních tokÛ zv˘‰ila

z loÀsk˘ch 4,3 mld. Kã na 

6,1 mld. Kã za první pololetí 

roku 2003.

Investice v mld. Kã
(1. 1. - 30. 6.)

01 02 03

5,5 4,4
2,7

Volné penûÏní toky
v mld. Kã (1. 1. - 30. 6.)

01 02 03

2,5
4,3

6,1

âistá zadluÏenost v %
(stav k 30. 6.)

01 02 03

22

12

1
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Dividenda a akvizice Eurotelu
Akcionáfii na leto‰ní fiádné valné

hromadû konané dne 13. ãervna

2003 rozhodli mimo jiné o dvou

z finanãního hlediska v˘znam-

n˘ch skuteãnostech. První z nich

je rozhodnutí o v˘platû dividendy

z hospodáfiského v˘sledku roku

2002 a z ãásti nerozdûleného

hospodáfiského v˘sledku minul˘ch

let v celkové v˘‰i 18,5 mld. Kã.

V˘plata dividendy âESKÉHO

TELECOMU byla stanovena na

6. fiíjna 2003.

Dále akcionáfii odsouhlasili

uzavfiení smlouvy o odkoupení

zb˘vajícího 49% podílu v Eurote-

lu od Atlantic West B.V. za cenu

1,05 mld. USD. Smlouva byla

v ãervnu uzavfiena a dokonãení

transakce podléhá splnûní dal-

‰ích podmínek vãetnû schválení

Úfiadem pro ochranu hospodáfiské

soutûÏe a z tohoto dÛvodu bude

ãasovû spadat spí‰e do posled-

ních mûsícÛ leto‰ního roku popfi.

na zaãátek roku 2004. Po dokon-

ãení transakce zaãne âESK¯

TELECOM uplatÀovat 100% kon-

solidaci.

V˘plata dividendy âESKÉHO

TELECOMU bude financována

z vlastních zdrojÛ, financování

akvizice Eurotelu bude z externích

zdrojÛ, pfiiãemÏ strategie byla

zvolena tak, aby byla udrÏena

souãasná úroveÀ ratingu spoleã-

nosti, kter˘ je na stupni A- od

ratingové agentury Standard &

Poor’s.

V návaznosti na odsouhlasení

akvizice zb˘vajícího podílu

v Eurotelu âESK¯M TELECOMEM

rozhodli vlastníci Eurotelu

o v˘platû historicky prvního podí-

lu na hospodáfiském v˘sledku ve

v˘‰i 10,98 mld. Kã, která bude

vyplacena pfied dokonãením akvi-

zice.

Priority finanãního fiízení 
v druhém pololetí roku 2003
Management âESKÉHO TELECOMU

bude nadále klást dÛraz na uplat-

Àování hlediska efektivnosti

u provozních i investiãních nákla-

dÛ, dále na opatfiení zamûfiená na

ochranu v˘nosÛ a na rozvoj pfiíle-

Ïitostí v oblasti datov˘ch a inter-

netov˘ch sluÏeb, které jsou

zásadní pro to, aby âESK¯ TELE-

COM vytváfiel hotovostní toky jako

jeden z v˘znamn˘ch pfiedpokladÛ

budoucí akcionáfiské hodnoty.

Podporou k dosaÏení tohoto cíle

bude zajisté i zmûna modelu fiíze-

ní âESKÉHO TELECOMU, ke které

dojde na zaãátku druhého pololetí

2003. Souãástí tohoto procesu

bude i dal‰í sniÏování poãtu

zamûstnancÛ âESKÉHO TELECOMU.

Konsolidované investiãní nákla-

dy budou v druhém pololetí pfii-

bliÏnû na stejné úrovni jako

v prvním pololetí. Za rok 2003 by

celkové konsolidované investiãní

náklady nemûly pfiesáhnout 15 %

z konsolidovan˘ch v˘nosÛ. Oãeká-

vaná konsolidovaná hodnota

odpisÛ a amortizace se v porov-

nání s prvním pololetím roku

2003 bude vyvíjet obdobnû, tj.

dojde k mírnému meziroãnímu

poklesu.

Velká pozornost bude soustfie-

dûna i v druhém pololetí roku

2003 na vyuÏití aktiv vybudova-

n˘ch v letech 1995 – 2000 v sou-

ladu s Povûfiením ke zfiizování

a provozování jednotné telekomu-

nikaãní sítû a poskytování teleko-

munikaãních sluÏeb, udûlen˘m

Ministerstvem hospodáfiství âR

v roce 1995 âESKÉMU TELECOMU.

Management a reprezentanti sta-

tutárních orgánÛ budou monitoro-

vat v˘voj ekonomické hodnoty

tûchto aktiv, aby bylo zaji‰tûno

jejich správné ocenûní ve finanã-

ních v˘kazech spoleãnosti.



Kalendáfi klíãov˘ch událostí 1. pololetí roku 2003

Leden V souladu s poÏadavky Zákona o telekomu-
nikacích jsme zaãali zaji‰Èovat dvû nové sluÏby
Pfiedvolba operátora a Pfienositelnost ãísla / 
Zahájili jsme provoz první fáze vládní sítû 
GovNet1, která vznikla v rámci rozsáhlého projek-
tu komunikaãní infrastruktury informaãních systé-
mÛ vefiejné správy / Zahájili jsme jednání s na‰imi
partnery o velkoobchodní nabídce ‰irokopásmo-
v˘ch sluÏeb na bázi technologie ADSL, do konce
1. pololetí bylo podepsáno 22 velkoobchodních
smluv Únor Pfiedstavili jsme novou sluÏbu 
Telekonto, která umoÏÀuje telefonovat „odkudkoliv
jako z vlastní linky“ / Na slovensk˘ trh jsme 
uvedli portfolio velkoobchodních sluÏeb pro 
operátory / Jako jedin˘ operátor v âeské republice
a jeden z mála na svûtû nabídl Eurotel sv˘m
zákazníkÛm moÏnost sestavit si vlastní tarif /
Eurotel spoleãnû s firmou Ericsson spustil testova-
cí síÈ UMTS v centru Prahy Bfiezen Zahájili jsme
poskytování ‰irokopásmového pfiístupu jak 
ostatním obchodním partnerÛm, tak i vlastní sluÏ-
bou pod názvem IOL Broadband a IOL Broadband
Profi / Propojili jsme se do mezinárodní vysoko-
rychlostní datové sítû spoleãnosti Cable & Wire-
less v rámci poskytování mezinárodních datov˘ch
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sluÏeb Frame Relay a ATM Duben K dosavadním
cenov˘m programÛm pro malé a stfiední firmy jsme
nabídli nové cenové programy s pfievoditeln˘mi
voln˘mi minutami a fiadou doplÀkov˘ch 
sluÏeb / Na rakousk˘ trh jsme uvedli portfolio 
velkoobchodních sluÏeb pro operátory / Eurotel
nabídl sv˘m smluvním zákazníkÛm nov˘ tarif
„Data Nonstop“, kter˘ pfiiná‰í za fixní mûsíãní
pau‰ál neomezen˘ GPRS pfiístup k internetu 
Kvûten K dosavadním cenov˘m programÛm pro
domácnosti jsme pfiipravili ãtyfii nové programy
s fiadou novinek a v˘hod: Telefon 120, Telefon 
120 Plus, Telefon 240, Telefon 240 Plus / 
Úspû‰nû jsme zajistili první digitální mobilní
pfiím˘ televizní pfienos pro âeskou televizi 
âerven Na nûmeck˘ trh jsme uvedli portfolio 
velkoobchodních sluÏeb pro operátory / Valná 
hromada âESKÉHO TELECOMU schválila návrh 
pfiedstavenstva na v˘platu dividendy v celkové
v˘‰i 18,5 mld. Kã, tj. 57,50 Kã na akcii / 
S ATLANTIC West B.V. (AWBV) jsme podepsali
smlouvu o odkoupení podílu 49 % v Eurotelu
Praha / Gabriel Berdár byl zvolen nov˘m pfiedse-
dou pfiedstavenstva a jmenován generálním 
fieditelem spoleãnosti
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ve v‰ech oblastech

Zlep‰ení

¤e‰ení komunikaãních potfieb zákazníkÛ klade stále vy‰‰í 

nároky na komplexnost sluÏeb. Poskytujeme ucelenou nabídku 

telekomunikaãních sluÏeb zahrnující vzájemnû provázané 

produkty v oblasti hlasu, dat a internetu.

hlas - data - internet

MobilHlas

Internet Data

âESK¯ TELECOM

Eurotel
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SluÏby pro spotfiebitelsk˘
trh

Peãujeme o zákazníky, rozvíjíme nové sluÏby 
a produkty

Poãátkem ledna 2003 byly v souladu s poÏadavky Zákona o tele-
komunikacích zpfiístupnûny dvû nové sluÏby Pfiedvolba operátora
a Pfienositelnost ãísla. Tím se ve v‰ech zákaznick˘ch segmentech,
vãetnû spotfiebitelského, vytvofiily podmínky pro plnou konkuren-
ci. V tomto prostfiedí âESK¯ TELECOM klade dÛraz i nadále pfiede-
v‰ím na kvalitu, rozsah a dostupnost poskytovan˘ch sluÏeb. Pro-
hlubuje svÛj diferencovan˘ pfiístup k zákazníkÛm a je schopen
poskytnout v‰em, od domácností pfies malé a stfiední firmy aÏ po
velké korporace, optimální skladbu nabídky v odpovídající kvalitû
i cenové dostupnosti.

Komunikaãní fie‰ení âESKÉHO TELECOMU zahrnují vzájemnû
provázané produkty v oblasti hlasov˘ch a datov˘ch sluÏeb a inter-
netu. Opírají se o technologickou vyspûlost síÈové infrastruktury,
‰irokou geografickou dostupnost a také o hlubokou znalost trhu –
porozumûní jeho potfiebám i zákonitostem. âESK¯ TELECOM se
dÛslednû orientuje na maximální vyuÏití investovan˘ch prostfied-
kÛ do modernizace telekomunikaãní sítû. SvÛj potenciál stále více
zamûfiuje do oblastí, které jsou pfiímo spojeny se zlep‰ováním
úrovnû sluÏeb, v˘vojem nov˘ch produktÛ a fie‰ením individuálních
poÏadavkÛ zákazníkÛ.

Reagujeme na potfieby zákazníkÛ

Klíãovou událostí v oblasti sluÏeb pro spotfiebitelsk˘ trh bylo zavede-

ní nov˘ch cenov˘ch programÛ. V porovnání s pÛvodními cenov˘mi 

programy jsme v rámci tûchto programÛ nabídli napfiíklad pfievoditel-

né volné minuty na volání, konkurenceschopné ceny a doplÀkové 

sluÏby zdarma. V prÛbûhu pololetí jsme zpfiístupnili nûkolik nov˘ch

sluÏeb, mezi jin˘mi napfiíklad sluÏbu PfiáTelé (sleva 10 % na 5 vybra-

n˘ch ãísel), Telekonto (telefonní karta, se kterou mÛÏe zákazník 

volat z jakéhokoliv pevného telefonu ãi automatu a poplatky za 

hovory a pfiipojení k internetu platí aÏ v mûsíãním vyúãtování spolu

s ostatními poplatky za telefonní linku), sluÏbu Perliãky, kde první



z nabízen˘ch aplikací jsou hlasové pohlednice, a sluÏbu Identifikace

ãísla volajícího (CLIP).

Vy‰li jsme vstfiíc na‰im zákazníkÛm a nabídli jim ve speciální akci

zv˘hodnûné zfiízení telefonní linky za 1 500 Kã. Pfii získání linky

v rámci této nabídky se zákazník zavazuje, Ïe stanici bude vyuÏívat

alespoÀ 24 mûsícÛ. V rámci dal‰í speciální akce 3+1 jsme nabídli uÏi-

vatelÛm kaÏdou 4. minutu dálkového a mezinárodní volání mimo ‰piã-

ku zdarma. Pro podporu vyuÏívání sluÏby Xcall jsme na mûsíc bfiezen

sníÏili cenu hovoru na 3,80 Kã. V prodejnách TELEPOINT a TELEPOINT

PARTNER jsme pfiipravili pravidelné akãní nabídky na koncová zafiízení.

U vefiejn˘ch telefonních automatÛ jsme zavedli hlasovou SMS

a moÏnost zasílat SMS z vefiejného automatu na pevné linky. Dále jsme

zprovoznili sluÏbu Poslední impuls, která umoÏÀuje vyuÏít absolutní

hodnotu telefonní karty. Podíl aktivního telemarketingu na celkovém

provozu Telefonického centra sluÏeb (TCS) se v 1. pololetí 2003 zv˘‰il

na 18,5 % oproti 4,3 % v roce 2002.

V oblasti internetu jsme zaãali nabízet sluÏby vysokorychlostního

pfiipojení k internetu s vyuÏitím technologie ADSL. Pfiipravili jsme

portfolio nov˘ch sluÏeb zamûfien˘ch specificky na potfieby jednotliv˘ch

zákaznick˘ch segmentÛ. Pro spotfiebitelsk˘ segment jsme zpfiístupnili

sluÏby IOL Broadband Standard/Profi. Zavedli jsme garance na vy‰‰í

pfienosovou rychlost u vytáãeného pfiipojení pfies modem a pevnou

telefonní linku.

V segmentu mal˘ch a stfiedních firem projevovali zákazníci v prvním

pololetí roku 2003 nejvût‰í zájem o sluÏby euroISDN. Pfiispûly k tomu

také dvû marketingové kampanû, SPRINT a Digitální svût, v jejichÏ

rámci jsme nabízeli euroISDN pfiípojky a vybraná koncová zafiízení za

zv˘hodnûn˘ch cenov˘ch podmínek. Zákazníci kladnû pfiijali také novou

sluÏbu Telekonto.

V oblasti v˘voje produktÛ jsme se zamûfiili na sluÏby poskytované

na nov˘ch technologick˘ch prvcích sítû. Prostfiednictvím tûchto plat-

forem budeme nabízet integrovaná fie‰ení podle potfieb zákazníkÛ.

U hlasov˘ch sluÏeb jsme realizovali novou fiadu cenov˘ch plánÛ Busi-

ness. Do pilotního provozu jsme uvedli vûrnostní program ProFi+,

kter˘ byl úspû‰nû testován s 30 tisíci zákazníky. V datov˘ch sluÏbách
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SluÏby pro korporátní 
klientelu 

byl v prvním pololetí roku 2003 zásadní událostí rozjezd poskytování

sluÏby IP Connect. Kromû této sluÏby byla pfiedstavena fiada doplÀko-

v˘ch sluÏeb znamenajících v souãasném portfoliu na‰ich datov˘ch slu-

Ïeb pfiidanou hodnotu, která technologicky posouvá námi nabízené

sluÏby dále pfied konkurenci. V rámci roz‰ifiování souãasn˘ch datov˘ch

sluÏeb jsme zajistili doplÀkové sluÏby jako napfiíklad Userview IP. Na

pfielomu prvního a druhého pololetí roku 2003 jsme zrealizovali novou

sluÏbu na platformû xDSL Ethernet, která nabízí pevné dvoubodové

propojení sítí LAN nebo PC. SluÏba, kterou nabízíme v ‰irok˘ch ‰kálách

pfienosov˘ch kapacit od 64 kb/s do 2 Mb/s, je urãena pro segment

mal˘ch a stfiedních firem i korporátních zákazníkÛ. Vy‰‰í pfienosové

rychlosti sluÏby Ethernet – aÏ do 100 Mb/s jsou realizovány technolo-

gií SDH.

I tomuto segmentu jsme nabídli sluÏby vysokorychlostního pfiipo-

jení k internetu pod znaãkami IOL Broadband Profi/Standard. Na‰im

zákazníkÛm jsme dále zpfiístupnili efektivní, rychl˘ a intuitivní systém,

kter˘ umoÏní v‰em uÏivatelÛm vzájemnû sdílet nejen zákaznická data

a kalendáfie, ale i strategii fiízení projektÛ nebo v˘voj nov˘ch produk-

tÛ. Pfiipravili jsme speciální internetové balíãky. V této oblasti se

maximálnû soustfieìujeme na vyuÏití své infrastruktury poskytováním

jak sluÏeb konektivity i hostingu, tak ve spolupráci s partnery nabíze-

ním sluÏeb pronájmu aplikací a vytvofiením transparentního prostfiedí

pro placen˘ obsah.

Poãátkem roku 2003 jsme na trh úspû‰nû uvedli matici produktÛ

s názvem Komplexní integrovaná fie‰ení. Jde se o fie‰ení, která pokr˘-

vají fiadu rÛzn˘ch ãinností, pfiedev‰ím z oblasti IT, správy dokumentÛ,

CRM, ERP, videodohledÛ, fiídicích systémÛ, managementu lidsk˘ch

zdrojÛ, apod. ZákazníkÛm tato fie‰ení pfiiná‰ejí pfiidanou hodnotu

v úspofie nákladÛ, efektivním vyuÏití zdrojÛ, vût‰í transparentnosti

vnitfiních procesÛ, zv˘‰ení produktivity práce a snadnûj‰í adaptabilitû

na nové technologie.

V oblasti hlasov˘ch sluÏeb projevili korporátní zákazníci v prvním

pololetí 2003 nejvût‰í zájem o nabídky produktÛ VAVS (Value Added

Voice Services) z oblasti Barevn˘ch linek a dále o TOP cenové plány.

JiÏ zmiÀovaná sluÏba Telekonto se setkala s velk˘m ohlasem i u této

UÏivatelé internetu (IOL & Quick)
v tis. (stav k 30. 6.)

01 02 03

350

590

786



skupiny zákazníkÛ. K nárÛstu do‰lo u sluÏeb euroISDN30 a euroISDN2.

Mezi hlavní novinky, které jsme pro korporátní klientelu pfiipravili

v prvním pololetí roku 2003, patfií také Privátní Telekonto, Datarif

(sluÏba se zvlá‰tním tarifem) a SLA pro euroISDN30. Zákazníci vyuÏili

celou fiadu akãních nabídek v oblasti IN sluÏeb a balíãkÛ s euroISDN

pfiípojkami.

V prvním pololetí roku 2003 jsme modernizovali sluÏbu Frame

Relay a zavedli nûkolik zákaznicky zajímav˘ch doplÀkov˘ch sluÏeb ke

sluÏbû IP Connect, napfi. Userview IP.

Pro korporátní klientelu jsme pfiipravili akãní nabídku, která dovo-

lí na‰im zákazníkÛm optimalizovat podnikovou datovou síÈ na techno-

logii SluÏby pronajat˘ch okruhÛ, dále IP START – nové sítû IP Connect

se zv˘hodnûn˘mi zfiizovacími poplatky, START na prázdniny – nové sítû

Frame Relay bez zfiizovacích poplatkÛ a slevy na pau‰ální poplatky.

V oblasti dlouhodobé strategie klademe nejvût‰í dÛraz na komplexní

fie‰ení zahrnující dodávku vzájemnû provázan˘ch produktÛ z oblastí

hlasu, dat, internetu, softwaru, hardwaru, financí, poji‰tûní a kom-

plexního outsourcingu. Za nejvût‰í úspûch na poli korporátních zákaz-

níkÛ povaÏujeme udrÏení podstatné ãásti v˘nosÛ tvorbou komplexních

zákaznick˘ch fie‰ení.

Dále jsme pokraãovali na projektech zahrnujících sluÏby a kom-

plexní zákaznická fie‰ení pro subjekty vefiejné správy. Do této oblasti

pfiíslu‰í napfiíklad zfiizování tzv. „univerzálních pfiípojek“ do míst v˘ko-

nu vefiejné správy, sluÏby autorizovaného pfiístupu, centrální pfiístup

k internetu, centrální podpora uÏivatelÛ, fiízení, dohled a hosting cen-

trálních registrÛ a dal‰í sluÏby. Zahájili jsme provoz první fáze vládní

sítû GovNet 1, která umoÏnila propojení âeského statistického úfiadu,

Státního zemûdûlského a intervenãního fondu a Ministerstva informa-

tiky âeské republiky. Více neÏ 350 subjektÛ vefiejné správy s námi uza-

vfielo tzv. provádûcí smlouvy na poskytování komunikaãních sluÏeb

Intranetu vefiejné správy. Koncem prvního pololetí jsme zahájili také

pilotní projekt Hlasové virtuální privátní sítû vefiejné správy. Pro stát-

ní správu a zároveÀ i pro korporátní segment jsme pfiipravili fie‰ení vir-

tuální univerzity (e-learning).
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Jsme nadále otevfien˘mi partnery doma i v zahraniãí

Roz‰ífiili jsme na‰e mezinárodní obchodní aktivity v oblasti velkopro-

deje. Dokonãili jsme v˘stavbu vlastní mezinárodní infrastruktury

v zahraniãí (v˘stavba byla zahájena ve 3Q-4Q 2002). Získali jsme tele-

komunikaãní licence pro komerãní uvedení na‰ich velkoprodejních slu-

Ïeb na Slovensku, v Rakousku a v Nûmecku. V tûchto zemích jsme uve-

dli pro na‰e partnery nové portfolio mezinárodních datov˘ch sluÏeb na

vlastní infrastruktufie a zrealizovali jsme první zakázky. Získali jsme

také silné partnery pro poskytování mezinárodních sluÏeb (napfi. do

Polska) a zahájili fiadu jednání s nov˘mi partnery v dal‰ích destinacích.

Podafiilo se nám udrÏet trend rÛstu mezinárodního tranzitního hla-

sového provozu pfies síÈ âESKÉHO TELECOMU. Díky na‰im nov˘m pfií-

stupov˘m bodÛm (PoPs) v zahraniãí jsme zrychlili rÛst zejména u pro-

vozu ze sítí mezinárodních partnerÛ pfies na‰i síÈ do destinací v zahra-

niãí. UdrÏeli jsme také rostoucí trend tranzitního provozu od zahra-

niãních partnerÛ do sítí jin˘ch, zejména mobilních, operátorÛ v âeské

republice a ze sítí tuzemsk˘ch mobilních operátorÛ do zahraniãních

destinací.

V síti âESKÉHO TELECOMU jsme na základû povinnosti vypl˘vající

ze Zákona o telekomunikacích zprovoznili sluÏby Pfiedvolba operátora

a Pfienositelnost ãísla a uzavfieli s tuzemsk˘mi partnery pfiíslu‰né

dodatky ke Smlouvám o propojení telekomunikaãních sítí. Zahájili

jsme poskytování velkoprodejních ‰irokopásmov˘ch sluÏeb na základû

technologie ADSL a podepsali jsme velkoobchodní smlouvy pro tyto

sluÏby zatím s 22 spoleãnostmi, a to jak z fiad alternativních operáto-

rÛ, tak i poskytovatelÛ sluÏeb pfiístupu k síti internet (ISP). V porov-

nání s evropsk˘mi zemûmi jde zatím o nejvy‰‰í poãet uzavfien˘ch

smluv. S alternativními operátory jsme také dojednali podmínky pro

poskytování sluÏby Tranzit k síti internet.

Podílíme se na rozvoji mobilních sluÏeb

V první polovinû roku 2003 potvrdil Eurotel své vedoucí postavení na

trhu mobilních sluÏeb v âeské republice. Ke konci prvního pololetí mûl 

3 993 tis. zákazníkÛ, coÏ pfiedstavuje 12% nárÛst oproti 30. ãervnu 2002.
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Eurotel klade dÛraz na poskytování inovativních sluÏeb s pfiidanou

hodnotou. ZÛstává jedin˘m ãesk˘m mobilním operátorem, kter˘ sv˘m

zákazníkÛm nabízí v˘bûr mezi technologiemi GPRS a HSCSD. Ve spolu-

práci se slovensk˘m operátorem Orange se Eurotel v únoru stal prvním

ãesk˘m operátorem, a jedním z prvních ve svûtû, kter˘ umoÏÀuje pfiijí-

mat a posílat MMS zprávy i zákazníkÛm zahraniãního operátora.

V bfieznu uvedl Eurotel do provozu novou internetovou SMS bránu,

která umoÏÀuje v‰em uÏivatelÛm internetu ãi elektronické po‰ty 

nadále posílat SMS zprávy zdarma. Náklady na její provoz a na doru-

ãení SMS zpráv jsou hrazeny z prodeje sponzorsk˘ch vzkazÛ v tûchto

SMS zprávách.

Od ãervna nabízí Eurotel novou sluÏbu nazvanou Zme‰kané hovo-

ry, díky které se zákazníci Eurotelu zdarma dozvûdí o hovorech zme‰-

kan˘ch v dobû, kdy mûli vypnut˘ mobilní telefon. Eurotel pfiedstavil

jako první ãesk˘ operátor novou sluÏbu MMS Pohled, která umoÏÀuje

posílat MMS zprávy v podobû standardní pohlednice, která pfiijde adre-

sátovi na zadanou po‰tovní adresu. Díky MMS roamingu je moÏné MMS

pohledy posílat i ze 32 zemí tfií kontinentÛ, a to ve vût‰inû pfiípadÛ za

niÏ‰í cenu neÏ pfii poslání po‰tou.

Eurotel, jako hlavní partner ãeské hokejové reprezentace, pfiinesl

exkluzivní informaãní sluÏby z Mistrovství svûta v ledním hokeji 2003

ve Finsku vãetnû Eurotel hokejové Infolinky, na níÏ se mohli zájemci

dozvûdût pfiímo od hráãÛ národního t˘mu jejich pocity pfied i po zápa-

se anebo zanechat desetisekundov˘ vzkaz ãi SMS zprávu pro ãesk˘

t˘m. O aktuálním dûní na Mistrovství svûta v ledním hokeji 2003 se

v‰ichni zákazníci Eurotelu mohli dozvûdût díky exkluzivnímu zpravo-

dajství ve formû SMS nebo MMS zpráv.

Go, znaãka pfiedplacen˘ch sluÏeb spoleãnosti Eurotel, pfiinesla od

ledna zmûnu v úãtování hovorÛ. U tarifÛ Fun Go a Quatro Go jsou novû

v‰echny hovory do sítí mobilních a pevn˘ch operátorÛ v âR zpoplat-

nûny po první minutû v sekundov˘ch intervalech. Mobilní komunikace

s pfiedplacen˘mi sluÏbami Go se tak stává mnohem efektivnûj‰í. UÏi-

vatelé Go mohou nyní vyuÏívat GPRS Instant – pfiipojení k Internetu.

Dfiíve mohli vyuÏívat sluÏby WAP.

Jako jedin˘ operátor v âeské republice a jeden z mála na svûtû

nabídl Eurotel sv˘m zákazníkÛm moÏnost sestavit si vlastní tarif Eurotel
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RÛst mobilního trhu v âR 
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Individual podle sv˘ch individuálních potfieb a profilu volání a sníÏit

tak své náklady. Od poãátku dubna mohou smluvní zákazníci spoleã-

nosti Eurotel vyuÏít nov˘ tarif „Data Nonstop“ a získat tak za fixní

mûsíãní pau‰ál neomezen˘ GPRS pfiístup k internetu.

V‰ichni firemní zákazníci spoleãnosti Eurotel s uzavfienou Rámco-

vou smlouvou získali moÏnost vyuÏívat novou sluÏbu Eurotel Team,

která umoÏní v‰em firemním zákazníkÛm zv˘hodnûné volání nejen

v rámci firmy, ale i mimo firmu na nejãastûji vytáãená ãísla. Eurotel

dále pfiedstavil sluÏbu Eurotel Global Access, která od února pfiiná‰í

jednoduché, cenovû v˘hodné a spolehlivé mobilní datové spojení

bûhem pobytu v zahraniãí urãené v‰em, ktefií potfiebují mít na cestách

pfiístup k elektronické po‰tû nebo k informacím v intranetu své firmy.

V prvním pololetí roku 2003 Eurotel dále roz‰ífiil poãet sv˘ch roa-

mingov˘ch partnerÛ. Zákazníci Eurotelu mohou telefonovat a posílat

SMS zprávy v sítích 279 mobilních operátorÛ ve 126 zemích celého

svûta. Díky sluÏbû GPRS roaming mohou jiÏ ve 32 zemích odesílat pro-

stfiednictvím MMS zpráv také vlastní fotografie a obrázky doplnûné

zvukov˘m záznamem nebo textem. V dal‰ích 21 státech je zároveÀ

moÏné vyuÏívat HSCSD roaming pro práci s e-maily nebo internetem

v zahraniãí.

Eurotel spoleãnû se svûtov˘m v˘robcem telekomunikaãních sítí

Ericsson spustil poãátkem února testovací síÈ UMTS (mobilní sluÏby 

3. generace) v centru Prahy. PfiestoÏe tato síÈ není vefiejná, umoÏÀuje

testování v‰ech klíãov˘ch sluÏeb UMTS. Podporuje videohovory, hraní

multiplayerov˘ch multimediálních her ãi pfiístup k internetu rychlostí

aÏ 360 kb/s.

Eurotel si od poãátku roku 2003 upevnil postavení v segmentu

firemních zákazníkÛ. Získal fiadu renomovan˘ch firem a zároveÀ pro-

dlouÏil smlouvy s tisíci dal‰ích spoleãností, kter˘m jiÏ sluÏby poskytuje.

VyuÏíváme moderní infrastrukturu 
a nové technologie

V první polovinû roku 2003 jsme pokraãovali v pfiípravû na zpfiístupnû-

ní sluÏby LLU (Local Loop Unbundling – uvolnûní pfiístupu k úãastnic-

kému vedení). Realizovali jsme rozsáhl˘ projekt Telefonního centra 

19 Pololetní zpráva 2003

NárÛst poãtu zákazníkÛ Eurotelu
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tísÀového volání TCTV 112, kter˘ ve spolupráci se státní správou fie‰í

komplexní systém sluÏby tísÀov˘ch volání s celostátním pokrytím.

Pokraãovali jsme na projektu Kontribuãního a distribuãního systému

pro âeskou televizi vãetnû realizace mobilních pfienosov˘ch pracovi‰È.

Investovali jsme do pfiípravy CRM systému a jeho propojení na objed-

návkov˘ systém pronajat˘ch okruhÛ.

Zlep‰ujeme pfiístup k ochranû Ïivotního prostfiedí

Nadále naplÀujeme závazky vypl˘vající z Environmentální charty ETNO.

Po úspû‰né certifikaci systému environmentálního managementu dle

normy âSN EN ISO 14001 v rámci na‰í spoleãnosti na území Králové-

hradeckého kraje byla provedena prezentace ve strukturách ETNO.

Postup âESKÉHO TELECOMU v naplÀování charty byl kladnû hodnocen

také proto, Ïe vede i ke slaìování chování spoleãnosti se zásadami

a principy trvale udrÏitelného rozvoje (sustainability).

Pomáháme v oblasti humanity, kultury a sportu

V prvním pololetí roku 2003 jsme pokraãovali v plnûní sv˘ch plánova-

n˘ch aktivit v oblasti humanity, kultury a sportu. Zahájili jsme reali-

zaci nového projektu v rámci tradiãního partnerství s ãesk˘m divad-

lem. Z nominací na Ceny Thálie bylo vybráno 9 divadelních souborÛ

a z jejich dramaturgick˘ch plánÛ jsme se zavázali podpofiit vÏdy jednu

inscenaci pro divadelní sezónu 2003/04. Cílem patronátu je roz‰ífiit

podporu ãeského divadla více do regionÛ a zv˘‰it frekvenci oslovová-

ní vefiejnosti prostfiednictvím divadelního umûní. Pokraãovala spolu-

práce âESKÉHO TELECOMU s Linkou bezpeãí, kde na‰e vzájemné part-

nerství trvá jiÏ devût let.

Zástupci Nadace Eurotel vyhlásili v první polovinû roku 2. roãník

programu Regionální granty, ve kterém rozdûlí celkem 11 mil. Kã. Pro-

gram je urãen na rozvoj dûtí a mládeÏe. Granty Nadace Eurotel pomo-

hou sociálnû a zdravotnû znev˘hodnûn˘m dûtem, podpofií realizaci

projektÛ zamûfien˘ch na aktivní vyuÏití volného ãasu, v˘chovu a vzdû-

lávání. Program Regionálních grantÛ pfiispûje také na fie‰ení problémÛ

komunikace dûtí a mládeÏe.
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Na‰e plány pro 2. pololetí roku 2003

Na‰e spoleãnost chce zÛstat i nadále vedoucím operátorem na tele-

komunikaãním trhu v âeské republice a pfied privatizací spoleãnosti se

chce stát nejatraktivnûj‰í telekomunikaãní investiãní pfiíleÏitostí ve

stfiedoevropském regionu. I ve druhém pololetí 2003 budeme stále roz-

víjet obchodní vztahy s dal‰ími subjekty, abychom podpofiili celkov˘

rÛst trhu a penetraci komunikaãních sluÏeb do v‰ech zákaznick˘ch

segmentÛ. Tyto vztahy budou i nadále dodrÏovat principy vzájemné

v˘hodnosti.

UdrÏení pozice âESKÉHO TELECOMU na tuzemském telekomunikaã-

ním trhu bude podporováno zmûnami ve zpÛsobu fiízení firmy v soula-

du se závûry valné hromady akcionáfiÛ 13. ãervna 2003. Zmûny jsou

zamûfieny na zv˘‰ení v˘konnosti spoleãnosti a udrÏení kroku s velmi

rychle a dynamicky se rozvíjejícím telekomunikaãním trhem. Dále

budeme pfiipravovat a motivovat zamûstnance k pruÏnému uspokojo-

vání potfieb zákazníkÛ a k dosahování vy‰‰í finanãní v˘konnosti spo-

leãnosti.

Diferencovan˘ pfiístup k zákazníkÛm chce na‰e spoleãnost prohlu-

bovat v souladu se svou trÏní a provozní strategií v jednotliv˘ch 

segmentech trhu. Stávající telekomunikaãní produkty obohatí o IT

produkty a sluÏby, sluÏby obsahu, nové sluÏby s pfiidanou hodnotou

a posílí své velkoobchodní aktivity i mimo âeskou republiku. Chceme

optimálnû rozvíjet a podporovat nejbûÏnûj‰í zpÛsob vytáãeného 

pfiipojení na internet, a to pfiedev‰ím pro zákazníky v segmentu

domácností a tím pokraãovat ve zvy‰ování informaãní gramotnosti

spoleãnosti. Selektivnû chceme vstupovat do nov˘ch oblastí teleko-

munikaãního trhu pfiedev‰ím poskytováním produktÛ ‰irokopásmového

pfiístupu k internetu, drátového (xDSL) i bezdrátového pfiístupu

a nabídkou virtuálních privátních sítí.

âESK¯ TELECOM bude nadále rozvíjet partnerskou spolupráci

s ostatními alternativními operátory, poskytovateli sluÏeb internetu

i dal‰ími subjekty v oblasti telekomunikací na tuzemském trhu. Chce

tak navázat na úspû‰né zahájení této spolupráce v oblasti ‰iroko-

pásmového pfiístupu na internet technologií ADSL v prvním pololetí

roku 2003.

Chceme nadále nabízet 
dobré podmínky pro v‰echny
úãastníky trhu
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Prostfiednictvím spoleãnosti Eurotel budeme nadále poskytovat

mobilní telekomunikaãní sluÏby nejvy‰‰í kvality a pfiiná‰et na‰im

zákazníkÛm novou hodnotu prostfiednictvím inovativních sluÏeb, vãet-

nû sluÏeb informaãních, sluÏeb zamûfien˘ch na zábavu a datov˘ch 

sluÏeb. Vzhledem k vysoké penetraci mobilních sluÏeb se budeme

zamûfiovat nejen na získávání nov˘ch zákazníkÛ, ale stále více na péãi

o stávající zákazníky prostfiednictvím optimalizované nabídky sluÏeb

pro kaÏd˘ zákaznick˘ segment.



Správa a fiízení spoleãnosti

Na fiádné valné hromadû konané 13. ãervna 2003 akcionáfii schválili na

doporuãení dozorãí rady pfiedloÏené úãetní závûrky a sv˘m rozhodnu-

tím pfiijali návrh pfiedstavenstva na v˘platu dividendy v celkové v˘‰i

18,5 mld. Kã, tj. 57,50 Kã na akcii. Akcionáfii byli informováni o divi-

dendové politice âESKÉHO TELECOMU, kterou se v dal‰ím období hodlá

fiídit pfiedstavenstvo spoleãnosti pfii pfiedkládání návrhÛ na rozdûlení

zisku valné hromadû akcionáfiÛ. Tato politika stanovuje pro fiskální

roky 2003 a 2004 celkovou v˘platu dividendy ve v˘‰i 50-70 % konso-

lidovaného ãistého zisku podle Mezinárodních standardÛ finanãního

vykazování. Podmínkou pro v˘platu dividendy ve v˘‰i pfiedpokládané

dividendovou politikou je mj. to, Ïe nedojde ke sníÏení ratingu spo-

leãnosti pod souãasnou úroveÀ.

Akcionáfii schválili uzavfiení smlouvy o úplatném pfievodu obchod-

ního podílu spoleãnosti ATLANTIC West B.V. ve spoleãnosti Eurotel

Praha, spol. s r.o. (Eurotel) na spoleãnost âESK¯ TELECOM. Transakce

bude podléhat splnûní dal‰ích podmínek vãetnû schválení Úfiadem na

ochranu hospodáfiské soutûÏe. Po ukonãení transakce se âESK¯ TELE-

COM stane 100% vlastníkem Eurotelu.

Pfiijetím rozhodnutí o zmûnû stanov spoleãnosti valná hromada

rozhodla o zmûnû modelu správy spoleãnosti na tzv. nûmeck˘ model,

v nûmÏ se v˘raznû posilují pravomoci dozorãí rady. Nové stanovy mj.

urãují, Ïe ãlenové pfiedstavenstva budou voleni a odvoláváni nikoli

valnou hromadou, n˘brÏ dozorãí radou. Na to navazují i nûkteré dal‰í

úpravy kompetencí valné hromady a dozorãí rady pfiedvídané zákonem,

pfiípadnû vypl˘vající z posílení postavení dozorãí rady ve spoleãnosti.

V rámci nového modelu fiízení spoleãnosti musí pfiedstavenstvo spo-

leãnosti k celé fiadû úkonÛ obdrÏet souhlas dozorãí rady (napfi. k naklá-

dání s majetkem spoleãnosti nad stanovenou hodnotou), pfiípadnû si

k urãit˘m úkonÛm vyÏádat její stanovisko (napfi. k sestavení roãního

finanãního plánu, roãního investiãního rozpoãtu a roãního provozního

rozpoãtu) nebo ji o nich informovat (napfi. o uzavfiení smluv s pfied-

mûtem plnûní nad stanovenou hodnotu). Pfiedstavenstvo má pût ãlenÛ

oproti dfiívûj‰ím devíti, velikost dozorãí rady zÛstala nezmûnûna (pat-

náct ãlenÛ). Za úãelem podpory v˘konu své pÛsobnosti bude dozorãí
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SloÏení pfiedstavenstva 
(stav k 31. ãervenci 2003)

Ing. Gabriel Berdár 
pfiedseda pfiedstavenstva

Ing. Juraj ·ediv˘
1. místopfiedseda pfiedstavenstva

Ing. Petr Slováãek
2. místopfiedseda pfiedstavenstva

Ing. Hana DoleÏalová
ãlen

jedno místo ãlena pfiedstavenstva zÛstalo

neobsazeno

SloÏení dozorãí rady 
(stav k 31. ãervenci 2003)

Ing. Ondfiej Felix, CSc.
pfiedseda dozorãí rady

Michal Frankl 
1. místopfiedseda dozorãí rady

André Frans Bessel Kok
2. místopfiedseda dozorãí rady

Adam Blecha
ãlen

Pavel Kuta
ãlen

Ing. Jan Juchelka
ãlen

Ing. Zdenûk Hrub ,̆ CSc.
ãlen

Günter Heinz Pfeiffer
ãlen

Ing. Petr Kuãera
ãlen

Lubomír Vindu‰ka
ãlen

Pavel Her‰tík
ãlen

Ing. Miloslav Krch
ãlen

Ing. Petr Zatloukal
ãlen

Du‰an Stareãek
ãlen

Vlastimil Barbofiák
ãlen
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rada zfiizovat v˘bory jako své poradní a iniciativní orgány. Dle stanov

dozorãí rada vÏdy zfiizuje V˘bor personální a pro odmûÀování a V˘bor

finanãní a pro audit. V návaznosti na posílení kompetencí se zmûnila

frekvence zasedání dozorãí rady z pÛvodnû kvartálních jednání na nej-

ménû dvanáct zasedání v kalendáfiním roce.

V souvislosti se zmûnou modelu fiízení âESKÉHO TELECOMU do‰lo

ke zmûnám ve sloÏení dozorãí rady a pfiedstavenstva spoleãnosti, které

byly provedeny formou rezignací na v˘kon funkce ãlena pfiedstaven-

stva, rozhodnutím valné hromady o odvolání a volbû ãlenÛ dozorãí

rady a rozhodnutím dozorãí rady o volbû ãlenÛ pfiedstavenstva. Kon-

cem ãervna 2003 probûhly volby ãlenÛ dozorãí rady volen˘ch zamûst-

nanci, jejichÏ v˘sledkem byla ãásteãná personální obmûna tûchto

ãlenÛ dozorãí rady. Do‰lo rovnûÏ ke zmûnám ve vedení pfiedstavenstva

a dozorãí rady. S úãinností od 15. ãervna vykonává na základû rozhod-

nutí pfiedstavenstva o jmenování pan Gabriel Berdár funkci generální-

ho fieditele.



Konsolidované finanãní v˘kazy byly zpracovány v souladu s Mezinárodními standardy
finanãního vykazování (IFRS). Finanãní v˘sledky nejsou auditovány. V˘sledky spoleãnosti
Eurotel Praha, spol. s r.o. byly konsolidovány pomûrnou metodou. V‰echny uvádûné 
údaje jsou v milionech Kã.
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Konsolidované finanãní v˘kazy sestavené v souladu s IFRS
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Konsolidovan˘ v˘kaz zisku a ztráty

30. 6. 2003 30. 6. 2002 30. 6. 2001

V˘nosy 25 410 26 134 28 196

Provozní náklady - 22 164 - 22 160 - 23 110

Provozní zisk 3 246 3 974 5 086
Finanãní náklady (netto) - 236 - 57 - 833

Zisk pfied zdanûním 3 010 3 917 4 253
DaÀ z pfiíjmÛ - 740 - 1 286 - 1 322

Zisk Skupiny bez men‰inov˘ch podílÛ 2 270 2 631 2 931
Men‰inov˘ hospodáfisk˘ v˘sledek 7 0 0

Zisk po zdanûní 2 277 2 631 2 931
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Konsolidovaná rozvaha

30. 6. 2003 31. 12. 2002 31. 12. 2001

AKTIVA

Pozemky budovy a zafiízení 114 231 119 498 126 630

Nehmotná aktiva 9 824 11 341 13 169

Realizovatelné cenné papíry 236 241 1 023

Cenné papíry drÏené do splatnosti 115 130 0

Dlouhodobá aktiva 124 406 131 210 140 822
Zásoby 1 046 1 409 1 925

Pohledávky 9 367 8 431 8 857

Realizovatelné cenné papíry 1 022 5 529 2 147

Cenné papíry drÏené do splatnosti 16 1 431 0

Peníze a penûÏní ekvivalenty 9 567 8 341 5 346

BûÏná aktiva 21 018 25 141 18 275
Aktiva celkem 145 424 156 351 159 097
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY

Základní kapitál 32 209 32 209 32 209

Emisní áÏio 30 816 30 816 30 816

Hospodáfisk˘ v˘sledek minul˘ch let 31 475 48 247 43 998

Vlastní kapitál 94 500 111 272 107 023
Men‰inov˘ podíl 33 45 39
Úvûry a kontokorentní úãty 10 365 9 514 19 202

OdloÏen˘ daÀov˘ závazek 11 260 11 632 11 184

Dlouhodobé závazky 21 625 21 146 30 386
Úvûry a kontokorentní úãty 931 12 513 7 801

Závazky vÛãi vûfiitelÛm 28 335 11 375 13 848

Rezervy 0 0 0

BûÏné závazky 29 266 23 888 21 649
Závazky celkem 50 891 45 034 52 035
Vlastní kapitál a závazky celkem 145 424 156 351 159 097



28 Pololetní zpráva 2003

Konsolidovan˘ pfiehled o penûÏních tocích

30. 6. 2003 30. 6. 2002 30. 6. 2001

PENùÎNÍ TOKY Z BùÎNÉ âINNOSTI

Peníze a penûÏní ekvivalenty z bûÏn˘ch operací 10 787 11 211 11 291

Úroky zaplacené - 1 165 - 1 990 - 1 113

Zaplacená daÀ z pfiíjmÛ za bûÏnou ãinnost - 1 106 - 445 - 474

âist˘ penûÏní tok z bûÏné ãinnosti 8 516 8 776 9 704
PENùÎNÍ TOKY Z INVESTIâNÍ âINNOSTI

Pofiízení hmotného dlouhodobého majetku - 2 956 - 4 709 - 4 672

Pofiízení nehmotného dlouhodobého majetku - 430 - 669 - 2 866

Nákup cenn˘ch papírÛ - 160 - 1 122 - 357

V˘nosy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku 169 277 280

V˘nosy z prodeje cenn˘ch papírÛ 6 057 2 289 2 275

Pfiijaté úroky 776 649 137

âist˘ penûÏní tok z investiãní ãinnosti 3 456 - 3 285 - 5 203
PENùÎNÍ TOKY Z FINANâNÍ âINNOSTI

âerpání úvûrÛ 1 416 637 0

Splácení úvûrÛ - 12 190 - 7 746 - 3 236

Zv˘‰ení vlastního kapitálu spoleãnosti CenTrade 

minoritními akcionáfii 0 57 0

âisté sníÏení penûÏních prostfiedkÛ z finanãní ãinnosti - 10 774 - 7 052 - 3 236
âisté sníÏení (-) / zv˘‰ení (+) stavu penûz 
a penûÏních ekvivalentÛ 1 198 - 1 561 1 265
Peníze a penûÏní ekvivalenty na zaãátku roku 8 305 5 162 1 676

Vliv pohybu mûnov˘ch kurzÛ 5 - 68 71

Peníze a penûÏní ekvivalenty na konci sledovaného období 9 508 3 533 3 012

Konsolidované finanãní v˘kazy byly schváleny pfiedstavenstvem dne 23. ãervence 2003 a jménem spoleãnosti je podepsali:

Gabriel Berdár Juraj ·ediv˘
pfiedseda pfiedstavenstva 1. místopfiedseda pfiedstavenstva

a generální fieditel a finanãní fieditel
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Finanãní v˘kazy âESKÉHO TELECOMU, a.s., byly zpracovány v souladu se zákonem 
o úãetnictví a ostatními pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy âeské republiky (CAS). Finanãní v˘sledky
nejsou auditovány. V‰echny uvádûné údaje jsou v tisících Kã.
Pozn.: Údaje z minul˘ch období jsou pro porovnání zobrazeny dle souãasn˘ch pfiedpisÛ
úãinn˘ch od 1. ledna 2003.

Finanãní v˘kazy sestavené v souladu s CAS



Rozvaha v plném rozsahu k 30. ãervnu 2003

oznaã.AKTIVA âíslo 30. 6. 2003 31. 12. 2002 31. 12. 2001

fiádku Brutto Korekce Netto Netto Netto

a b c 1 2 3 4 5

AKTIVA CELKEM 001 223 539 729 - 93 886 685 129 653 044 137 602 917 143 563 435
A. Pohledávky za upsan˘ základní kapitál 002

B. Dlouhodob˘ majetek 003 201 816 277 - 91 710 568 110 105 709 117 456 988 127 807 936
B.I. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 004 16 182 238 - 8 573 843 7 608 395 9 110 874 11 103 579

1. Zfiizovací v˘daje 005

2. Nehmotné v˘sledky v˘zkumu a v˘voje 006 493 600 - 266 270 227 330 235 713 63 374

3. Software 007 15 393 508 - 8 222 134 7 171 374 8 425 767 9 171 518

4. Ocenitelná práva 008 235 048 - 85 439 149 609 126 126 3 952

5. Goodwill 009

6. Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 010

7. Nedokonãen˘ dlouhodob˘ 

nehmotn˘ majetek 011 60 082 60 082 310 722 1 758 901

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ 

nehmotn˘ majetek 012 12 546 105 834

B.II. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 013 184 224 498 - 82 503 156 101 721 342 106 466 737 113 670 236
1. Pozemky 014 582 540 582 540 592 042 631 452

2. Stavby 015 110 668 687 - 39 516 832 71 151 855 72 948 090 76 066 134

3. Samostatné movité vûci 

a soubory movit˘ch vûcí 016 70 539 383 - 42 889 546 27 649 837 29 862 417 32 081 670

4. Pûstitelské celky trval˘ch porostÛ 017

5. Základní stádo a taÏná zvífiata 018

6. Jin˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 019 5 216 5 216 5 303 8 088

7. Nedokonãen˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 020 2 248 704 2 248 704 3 049 169 4 636 208

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ 

hmotn˘ majetek 021 88 422 - 5 232 83 190 9 716 194 655

9. OceÀovací rozdíl k nabytému majetku 022 91 547 - 91 547 52 029

B.III. Dlouhodob˘ finanãní majetek 023 1 409 541 - 633 569 775 972 1 879 377 3 034 121
1. Podíly v ovládan˘ch a fiízen˘ch osobách 024 808 468 - 633 569 174 899 263 922 78 669

2. Podíly v úãetních jednotkách pod 

podstatn˘m vlivem 025 233 843 233 843 233 843 233 843

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 367 110 367 110 1 374 582 2 714 489

4. PÛjãky a úvûry ovládan˘m a fiízen˘m osobám 

aúãetním jednotkám pod podstatn˘m vlivem 027 6 850 6 850

5. Jin˘ dlouhodob˘ finanãní majetek 028 120 120 180 270

6. Pofiizovan˘ dlouhodob˘ finanãní majetek 029

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ 

finanãní majetek 030

C. ObûÏná aktiva 031 21 375 349 - 2 176 117 19 199 232 19 771 718 14 795 524
C.I. Zásoby 032 1 141 688 - 202 571 939 117 956 074 1 212 700
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oznaã.AKTIVA âíslo 30. 6. 2003 31. 12. 2002 31. 12. 2001

fiádku Brutto Korekce Netto Netto Netto

a b c 1 2 3 4 5

1. Materiál 033 1 056 583 - 202 571 854 012 880 152 1 090 056

2. Nedokonãená v˘roba a polotovary 034

3. V˘robky 035

4. Zvífiata 036

5. ZboÏí 037 85 105 85 105 75 922 122 630

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 14

C.II. Dlouhodobé pohledávky 039 184 836 184 836 191 113 190 621
1. Pohledávky z obchodních vztahÛ 040 118 117 118 117 119 510 116 304

2. Pohledávky za ovládan˘mi 

a fiízen˘mi osobami 041

3. Pohledávky za úãetními jednotkami pod 

podstatn˘m vlivem 042

4. Pohledávky za spoleãníky, ãleny druÏstva 

a za úãastníky sdruÏení 043

5. Dohadné úãty aktivní 044

6. Jiné pohledávky 045 66 719 66 719 71 603 74 317

7. OdloÏená daÀová pohledávka 046

C.III. Krátkodobé pohledávky 047 14 735 896 - 1 973 546 12 762 350 7 976 480 7 951 867
1. Pohledávky z obchodních vztahÛ 048 5 218 355 - 1 885 399 3 332 956 5 607 626 5 385 968

2. Pohledávky za ovládan˘mi 

a fiízen˘mi osobami 049 59 992 59 992

3. Pohledávky za úãetními jednotkami 

pod podstatn˘m vlivem 050

4. Pohledávky za spoleãníky, ãleny druÏstva 

a za úãastníky sdruÏení 051 123 812 123 812 123 812 123 812

5. Sociální zabezpeãení a zdravotní poji‰tûní 052

6. Stát - daÀové pohledávky 053 238 607 238 607 503 695 512 591

7. Ostatní poskytnuté zálohy 054

8. Dohadné úãty aktivní 055 8 156 302 8 156 302 1 629 018 1 708 355

9. Jiné pohledávky 056 938 828 - 88 147 850 681 112 329 221 141

C.IV. Krátkodob˘ finanãní majetek 057 5 312 929 5 312 929 10 648 051 5 440 336
1. Peníze 058 9 137 9 137 61 019 42 344

2. Úãty v bankách 059 36 643 36 643 525 737 27 906

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 060 5 267 149 5 267 149 10 061 295 5 370 086

4. Pofiizovan˘ krátkodob˘ finanãní majetek 061

D.I. âasové rozli‰ení 062 348 103 348 103 374 211 959 975
1. Náklady pfií‰tích období 063 346 765 346 765 372 872 494 907

2. Komplexní náklady pfií‰tích období 064

3. Pfiíjmy pfií‰tích období 065 1 338 1 338 1 339 465 068
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Rozvaha v plném rozsahu k 30. ãervnu 2003

oznaã. PASIVA ã. fiád. 30. 6. 2003 31. 12. 2002 31. 12. 2001

a b c 6 7 8

PASIVA CELKEM 066 129 653 044 137 602 917 143 563 435
A. Vlastní kapitál 067 83 219 675 94 624 239 93 922 144
A.I. Základní kapitál 068 32 208 990 32 208 990 32 208 990

1. Základní kapitál 069 32 208 990 32 208 990 32 208 990

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 070

3. Zmûny základního kapitálu 071

A.II. Kapitálové fondy 072 31 809 099 30 501 382 31 483 483
1. Emisní áÏio 073 29 343 185 29 343 185 29 343 185

2. Ostatní kapitálové fondy 074 2 120 644 2 120 641 2 140 298

3. OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkÛ 075 345 270 - 962 444

4. OceÀovací rozdíly z pfiecenûní pfii pfiemûnách 076

A.III. Rezervní fondy, nedûliteln˘ fond a ostatní fondy ze zisku 077 5 556 142 5 442 453 5 382 594
1. Zákonn˘ rezervní fond/Nedûliteln˘ fond 078 5 498 065 5 409 049 5 344 458

2. Statutární a ostatní fondy 079 58 077 33 404 38 136

A.IV. V˘sledek hospodafiení minul˘ch let 080 7 801 296 24 691 099 23 555 267
1. Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let 081 7 801 296 24 691 099 23 555 267

2. Neuhrazená ztráta minul˘ch let 082

A.V. V˘sledek hospodafiení bûÏného úã. období (+/-) 083 5 844 148 1 780 315 1 291 810
B. Cizí zdroje 084 45 923 238 39 745 907 45 433 182
B.I. Rezervy 085 539 678 174 174 1 300 678

1. Rezervy podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ 086

2. Rezerva na dÛchody a podobné závazky 087

3. Rezerva na daÀ z pfiíjmÛ 088 270 812

4. Ostatní rezervy 089 268 866 174 174 1 300 678

B.II. Dlouhodobé závazky 090 13 905 612 12 491 742 21 165 840
1. Závazky z obchodních vztahÛ 091 12 197 931

2. Závazky k ovládan˘m a fiízen˘m osobám 092

3. Závazky k úãetním jednotkám pod podstatn˘m vlivem 093

4. Závazky ke spoleãníkÛm, ãlenÛm druÏstva 

a k úãastníkÛm fiízení 094

5. Dlouhodobé pfiijaté zálohy 095

6. Vydané dluhopisy 096 4 000 000 3 000 000

7. Dlouhodobé smûnky k úhradû 097

8. Dohadné úãty pasivní 098

9. Jiné závazky 099

10. OdloÏen˘ daÀov˘ závazek 100 9 905 612 9 491 742 8 967 909
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oznaã. PASIVA ã. fiád. 30. 6. 2003 31. 12. 2002 31. 12. 2001

a b c 6 7 8

B.III. Krátkodobé závazky 101 25 384 322 21 273 540 9 750 001
1. Závazky z obchodních vztahÛ 102 158 985 2 170 850 2 431 908

2. Závazky k ovládan˘m a fiízen˘m osobám 103 12 052 990

3. Závazky k úãetním jednotkám pod podstatn˘m vlivem 104

4. Závazky ke spoleãníkÛm, ãlenÛm druÏstva 

a k úãastníkÛm fiízení 105 18 522 481 2 331 2 705

5. Závazky k zamûstnancÛm 106 3 124 281 701 256 369

6. Závazky ze sociálního zabezpeãení a zdravotního poji‰tûní 107 155 582 158 357

7. Stát - daÀové závazky a dotace 108 77 73 472 63 244

8. Krátkodobé pfiijaté zálohy 109 184 279 97 609 85 405

9. Vydané dluhopisy 110

10. Dohadné úãty pasivní 111 6 446 609 5 554 016 6 479 081

11. Jiné závazky 112 68 767 884 989 272 932

B.IV. Bankovní úvûry a v˘pomoci 113 6 093 626 5 806 451 13 216 663
1. Bankovní úvûry dlouhodobé 114 5 621 067 5 770 682 6 133 898

2. Krátkodobé bankovní úvûry 115 472 559 35 769 82 765

3. Krátkodobé finanãní v˘pomoci 116 7 000 000

C.I. âasové rozli‰ení 117 510 131 3 232 771 4 208 109
1. V˘daje pfií‰tích období 118 432 706 595 730 1 723 634

2. V˘nosy pfií‰tích období 119 77 425 2 637 041 2 484 475
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V˘kaz zisku a ztráty v plném rozsahu za 6 mûsícÛ konãících 30. ãervna 2003

ãíslo Skuteãnost v úãetním období

Oznaãení Text fiadku 30. 6. 2003 30. 6. 2002 30. 6. 2001

I. TrÏby za prodej zboÏí 01 118 905 139 811 161 586

A. Náklady vynaloÏené na prodané zboÏí 02 157 098 233 096 148 930

+ Obchodní marÏe 03 - 38 193 - 93 285 12 656
II. V˘kony 04 18 436 960 19 350 858 21 662 811
II. 1. TrÏby za prodej vlastních v˘robkÛ a sluÏeb 05 18 162 835 18 848 283 21 281 111

II. 2. Zmûna stavu zásob vlastní ãinnosti 06

II. 3. Aktivace 07 274 125 502 575 381 700

B. V˘konová spotfieba 08 6 025 224 5 625 909 7 330 806
B. 1. Spotfieba materiálu a energie 09 821 782 1 157 629 1 093 164

B. 2. SluÏby 10 5 203 442 4 468 280 6 237 642

+ Pfiidaná hodnota 11 12 373 543 13 631 664 14 344 661
C. Osobní náklady 12 3 268 249 3 286 412 3 424 913
C. 1. Mzdové náklady 13 2 354 784 2 371 393 2 495 632

C. 2. Odmûny ãlenÛm orgánÛ spoleãnosti a druÏstva 14 4 935 6 663 8 812

C. 3. Náklady na sociální zabezpeãení a zdravotní poji‰tûní 15 764 759 757 277 793 905

C. 4. Sociální náklady 16 143 771 151 079 126 564

D. Danû a poplatky 17 44 677 61 608 33 713

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 8 081 598 8 167 380 7 295 143

III. TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 181 738 362 496 323 688
III. 1. TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku 20 162 800 274 712 279 922

III. 2. TrÏby z prodeje materiálu 21 18 938 87 784 43 766

F. ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 22 141 299 103 314 228 676
F. 1. ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 128 648 92 099 189 301

F. 2. Prodan˘ materiál 24 12 651 11 215 39 375

G. Zmûna stavu rezerv a opravn˘ch poloÏek v provozní 

oblasti a komplexních nákladÛ pfií‰tích období 25 44 276 420 770 214 575

IV. Ostatní provozní v˘nosy 26 129 174 78 280 12 447

H. Ostatní provozní náklady 27 254 793 140 623 106 669

V. Pfievod provozních v˘nosÛ 28

I. Pfievod provozních nákladÛ 29

* Provozní v˘sledek hospodafiení 30 849 563 1 892 333 3 377 107
VI. TrÏby z prodeje cenn˘ch papírÛ a podílÛ 31 6 593 934 1 842 773 551 189

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 6 608 718 1 842 884 551 199

VII. V˘nosy z dlouhodobého finanãního majetku 33 4 766 971 34 846 117 859



ãíslo Skuteãnost v úãetním období

Oznaãení Text fiadku 30. 6. 2003 30. 6. 2002 30. 6. 2001

VII. 1. V˘nosy z podílÛ v ovládan˘ch a fiízen˘ch osobách 

a v úãetních jednotkách pod podstatn˘m vlivem 34 4 758 769

VII. 2. V˘nosy z ostatních dlouhodob˘ch cenn˘ch papírÛ a podílÛ 35 8 179 7 866 68 405

VII. 3. V˘nosy z ostatního dlouhodobého finanãního majetku 36 23 26 980 49 454

VIII. V˘nosy z krátkodobého finanãního majetku 37 106 177 34 486 117 922

K. Náklady z finanãního majetku 38 6 202 5 671

IX. V˘nosy z pfiecenûní cenn˘ch papírÛ a derivátÛ 39

L. Náklady z pfiecenûní cenn˘ch papírÛ a derivátÛ 40 556 276

M. Zmûna stavu rezerv a opravn˘ch poloÏek 

ve finanãní oblasti 41 - 4 377 - 1 848 206 80 219

X. V˘nosové úroky 42 62 031 3 905 12 248

N. Nákladové úroky 43 621 307 703 422 1 172 045

XI. Ostatní finanãní v˘nosy 44 2 871 220 4 281 331 309 119

O. Ostatní finanãní náklady 45 1 118 497 2 913 463 1 027 160

XII. Pfievod finanãních v˘nosÛ 46

P. Pfievod finanãních nákladÛ 47

* Finanãní v˘sledek hospodafiení 48 5 493 710 2 580 107 - 1 722 286
Q. DaÀ z pfiíjmÛ za bûÏnou ãinnost 49 487 634 1 443 759 532 639
Q. 1. splatná 50 487 634 1 443 759 532 639

Q. 2. odloÏená 51

** V˘sledek hospodafiení za bûÏnou ãinnost 52 5 855 639 3 028 681 1 122 182
XIII. Mimofiádné v˘nosy 53 216 467 27 191 173 244

R. Mimofiádné náklady 54 227 958 1 154 128 127

S. DaÀ z pfiíjmÛ z mimofiádné ãinnosti 55

S. 1. splatná 56

S. 2. odloÏená 57

* Mimofiádn˘ v˘sledek hospodafiení 58 - 11 491 26 037 45 117
T. Pfievod podílu na v˘sledku hospodafiení spoleãníkÛm (+/-) 59

*** V˘sledek hospodafiení za úãetní období (+/-) 60 5 844 148 3 054 718 1 167 299

Finanãní v˘kazy byly schváleny pfiedstavenstvem dne 23. ãervence 2003 a jménem spoleãnosti je podepsali:

Gabriel Berdár Juraj ·ediv˘
pfiedseda pfiedstavenstva 1. místopfiedseda pfiedstavenstva

a generální fieditel a finanãní fieditel
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Informace pro akcionáfie

âESK¯ TELECOM patfií podle trÏní kapitali-

zace a objemu obchodÛ k nejv˘znamnûj-

‰ím spoleãnostem na ãeském kapitálovém

trhu. Akcie spoleãnosti jsou obchodované

i na Lond˘nské burze ve formû globálních

depozitních certifikátÛ.

V˘voj ceny akcií âESKÉHO TELECOMU
Cena akcií akciové spoleãnosti âESK¯

TELECOM na Burze cenn˘ch papírÛ Praha,

a.s., (BCPP) ãinila na konci prvního polo-

letí leto‰ního roku 282,50 Kã, coÏ pfied-

stavovalo v porovnání s cenou akcie na

konci prvního pololetí loÀského roku

nárÛst o 16 %. TrÏní kapitalizace byla ke

stejnému datu 91 mld. Kã. V˘voj ceny

akcií âESKÉHO TELECOMU byl ovlivÀován

kolísajícími náladami na svûtov˘ch a zej-

ména evropsk˘ch kapitálov˘ch trzích.

K ãervnov˘m v˘kyvÛm kurzu pfiispûlo

oznámení v˘‰e dividendy a podmínek

akvizice zb˘vajícího 49% podílu ve spo-

leãnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. V sou-

vislosti s oznámením tûchto skuteãností

vzrostla cena akcie na své roãní maxi-

mum, tj. 373,80 Kã dne 6. ãervna 2003.

Dividenda
Akcionáfii na valné hromadû konané dne 13. ãervna 2003 v Praze rozhodli o v˘platû dividendy ze zisku spoleãnosti za rok

2002 a ãásti nerozdûleného zisku z minul˘ch let ve v˘‰i 57,50 Kã pfied zdanûním na jednu akcii o nominální hodnotû 

100 Kã, resp. 575 Kã pfied zdanûním na jednu akcii o nominální hodnotû 1 000 Kã. Rozhodn˘m dnem pro vznik práva na

dividendu byl urãen 27. ãerven 2003, dividenda bude vyplacena 6. fiíjna 2003. Dividenda bude akcionáfiÛm vyplácena 

prostfiednictvím âeskoslovenské obchodní banky, a.s.

Institucionální investofii a akcionáfii mohou kontaktovat:
Vztahy k investorÛm

âESK¯ TELECOM, a.s.

Ol‰anská 55/5

130 34 Praha 3

tel.: 271 463 784

fax: 271 469 877

e-mail: investor.relations@ct.cz

www.telecom.cz

Struktura akcionáfiÛ âESKÉHO TELECOMU 30. ãervna 2003

Fond národního majetku âeské republiky 51,1 %

TelSource N.V.1) 27,0 %

Investiãní fondy a individuální akcionáfii 2) 21,9 %

1) TelSource N.V., je nizozemsko-‰v˘carské konsorcium vlastnûné telekomunikaãními firmami 

KPN Telecom B.V (51 %) a Swisscom AG (49 %)

2) âESK¯ TELECOM obdrÏel dne 24. ãervna 2003 oznámení od spoleãnosti KPN Telecom B.V. o sníÏení 

jejího podílu na hlasovacích právech plynoucích z úãasti na akciové spoleãnosti âESK¯ TELECOM

z 6,48 % na 0,00 %. Datum této zmûny je 19. ãervna 2003.
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âESK¯ TELECOM, a.s.
Ol‰anská 55/5, 130 34 Praha 3, âeská republika

tel.: 271 411 111   fax: 271 469 868

Telefonické centrum sluÏeb: 800 123456

Iâ: 60193336

www.telecom.cz

Datum zaloÏení: 16. 12. 1993

Datum vzniku: 1. 1. 1994

Doba trvání: spoleãnost byla zaloÏena na dobu neurãitou

Právní forma: akciová spoleãnost

Právní pfiedpis: § 171 odst. 1 a § 172 odst. 2, 3 obchodního zákoníku ãíslo 513/1991 Sb.

Rejstfiíkov˘ soud: Mûstsk˘ soud v Praze

âíslo zápisu u rejstfiíkového soudu: oddíl B. vloÏka 2322

Pfiedmût podnikání: âl. 3 platn˘ch stanov spoleãnosti 
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UPOZORNùNÍ: Ve‰keré informace t˘kající se oãekávaného budoucího v˘voje hospodáfiské a finanãní situace âESKÉHO TELECOMU, a.s., obsaÏené v této pololetní

zprávû jsou zaloÏeny na odhadech a pfiedpokladech budoucího v˘voje skuteãností, jeÏ hospodáfiskou a finanãní situaci spoleãnosti zásadním zpÛsobem ovlivÀu-

jí. Jedná se zejména o skuteãnosti jako vefiejnoprávní regulace v oblasti telekomunikací, zmûny makroekonomické situace, v˘voj konkurence na trhu a s tím 

spojená poptávka po telekomunikaãních a jin˘ch sluÏbách. Vyvoj tûchto skutecností v‰ak mÛze b˘t jin ,̆ v dÛsledku ãehoÏ i budoucí hospodáfiské a finanãní 

v˘sledky spoleãnosti se mohou od oãekávan˘ch v˘sledkÛ podstatnû li‰it.
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