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O2 Czech Republic úspěšně získala nové 

financování až do výše 9,24 miliard Kč 

 
20. května 2020 

 

Společnost O2 Czech Republic a.s. (dále jen „společnost“) oznamuje, že dne 20. května 

2020 uzavřela smlouvu o úvěru až do výše 9,24 miliard Kč. Tento úvěr společně poskytly 

Komerční banka, a.s. (plní rovněž roli agenta transakce), Česká spořitelna, a.s., 

Československá obchodná banka, a.s., Československá obchodní banka, a.s., 

Raiffeisenbank a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Všeobecná úverová 

banka, a.s., pobočka Praha. Finanční prostředky nového úvěru budou použity 

k předčasnému splacení původního úvěru a na všeobecné korporátní účely.  

 

„Společnost úvěr se splatností 5 let primárně použije na předčasné splacení současného 

bankovního úvěru ve výši 7 miliard Kč,“ komentuje Tomáš Kouřil, místopředseda 

představenstva a finanční ředitel O2 Czech Republic, a dodává „Jsem velmi rád, že se nám 

podařilo úspěšně refinancovat současný úvěr navzdory obtížné situaci na trhu způsobené 

pandemií COVID-19. Rád bych tímto poděkoval celému týmu, který se na našem 

refinancování podílel.“ 
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O společnosti O2 Czech Republic 

O2 je největším operátorem na českém trhu. Hlasové, internetové a datové služby poskytuje zákazníkům od domácností přes 

malé a střední firmy až po velké korporace. O2 vždy nabízí ty nejmodernější technologie. V současnosti se připravuje na 

příchod sítí páté generace (5G), které jako první otestovalo v reálním prostředí. O2 je zároveň největším poskytovatelem 

internetu pro domácnosti a firmy, který nabízí na 99 % adres. Fixní připojení nejlépe funguje v kombinaci s modemem O2 Smart 

Box, který O2 vyvinulo ve vlastní režii. Se svou službou O2 TV je největším provozovatelem internetového televizního vysílání v 

Česku. Pro své zákazníky O2 nakoupilo řadu exkluzivních sportovních práv a díky tomu nabízí nejatraktivnější sportovní obsah 

na českém trhu. Společnost patří k největším hráčům v oblasti hostingových a cloudových služeb, stejně jako v oblasti managed 

services a ICT. Vzhledem k tomu, že se trendy v telekomunikačním odvětví významně mění, zaměřuje se O2 rovněž na vývoj a 

nabídku jiných než tradičních telekomunikačních služeb. K nim patří zejména finanční služby jako pojištění zařízení, cestovní 

pojištění v mobilu nebo řešení elektronické evidence tržeb O2 eKasa. 

http://www.o2.cz/spolecnost/vztahy-s-investory/
http://www.o2.cz/spolecnost/vztahy-s-investory/
mailto:investor_relations@o2.cz

