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INFORMAČNÍ MEMORANDUM 

 

pro akcionáře O2 Czech Republic a.s. v souvislosti s rozdělením společnosti 

odštěpením se vznikem nové společnosti 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  

 

Společnost O2 Czech Republic a.s., IČO: 60193336, se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 

266/2, PSČ 140 22, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 2322 (dále též jen „O2”, nebo „Rozdělovaná společnost“), zahájila kroky směřující k jejímu 

rozdělení odštěpením (dále jen „Rozdělení“), v jehož důsledku přejde část jejího jmění na nově 

vznikající společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále též jen „CETIN“). Rozdělení 

bude realizováno podle projektu rozdělení (dále jen „Projekt“), který je uveřejněn současně s tímto 

memorandem. Schválení Rozdělení podle Projektu bylo zařazeno na program mimořádné valné 

hromady O2 svolané na 28. 4. 2015 (dále jen „Valná hromada o Rozdělení“).  

 

Pokud Valná hromada o Rozdělení schválí Rozdělení, pak akcionářům společnosti O2 vznikne právo 

na vydání akcií společnosti CETIN, a to podle podmínek popsaných v Projektu. Celkem bude vydáno 

310 220 067 kusů kmenových akcií CETIN o jmenovité hodnotě 10 Kč každé akcie (dále jen „Akcie 

CETIN“). Na jednu kmenovou akcii O2 o dosavadní jmenovité hodnotě 87 Kč pak bude přidělen 1 

kus kmenové akcie CETIN; na kmenovou akcii O2 o dosavadní jmenovité hodnotě 870 Kč bude 

přiděleno 10 kusů kmenových akcií CETIN. 

 

Vzhledem k tomu, že Akcie CETIN nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, 

stanoví Projekt v souladu s § 308 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a 

družstev, (dále jen „Zákon o přeměnách“) povinnost CETIN odkoupit od osoby, která (a) bude 

oprávněna vykonávat hlasovací právo na valné hromadě O2 ke dni konání Valné hromady o 

Rozdělení, (b) zúčastní se Valné hromady Rozdělení a (c) bude na ní hlasovat proti schválení 

Rozdělení, veškeré její Akcie CETIN, a to za cenu přiměřenou reálné hodnotě akcií (dále jen „Cena 

odkupu“). Jiným osobám právo požadovat odkoupení Akcií CETIN za těchto podmínek nevznikne. 

 

Cena odkupu Akcií CETIN bude stanovena na základě znaleckého posudku, který bude zpracován 

v souladu se Zákonem o přeměnách.  

 

Představenstvo Rozdělované společnosti zajistilo zpracování tohoto memoranda, aby nad rámec 

informací, které musí být obsaženy v projektu přeměny zpracovávaném podle Zákona o přeměnách, 

poskytlo akcionářům informace dostatečné k tomu, aby se mohli zodpovědně rozhodnout, zda se 

zúčastní Valné hromady o Rozdělení, jak na ní budou hlasovat a zda využijí své právo požadovat 

následně odkoupení Akcií CETIN, které jim budou v souvislosti s Rozdělením přiděleny. Toto 

memorandum tvoří přílohu zprávy pro akcionáře zpracované představenstvem O2 podle § 24 a násl.a 

§ 301 odst. 2 Zákona o přeměnách. 

 

Jak bylo potvrzeno rozhodnutím České národní banky č.j. 2015/33986/CNB/570 ze dne 27. 3. 2015, 

které nabylo právní moci dne 27. 3. 2015, obsahuje toto memorandum (včetně Projektu) informace 

rovnocenné údajům v prospektu cenného papíru ve smyslu § 35 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o 

podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), a čl. 5 odst. 1 až 3 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné 

nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, ve znění pozdějších změn (dále jen „Směrnice o 

prospektu“). V souladu s § 35 odst. 4 ZPKT a čl. 4 odst. 2 písm. d) Směrnice o prospektu se pak 

v takovém případě prospekt cenného papíru neuveřejňuje.  

 

Pozvánka na Valnou hromadu o Rozdělení, Projekt, zpráva představenstva O2 včetně tohoto 

memoranda, a další dokumenty týkající se Rozdělení jsou k dispozici v elektronické podobě 

na internetové stránce O2 na adrese http://www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady/ a dále také na 

http://www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady
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požádání v sídle O2 na adrese Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, v pracovní dny 

v době od 9.00 do 16.00 hod. 

 

Toto memorandum bylo zpracováno ke dni 24. března 2015. 
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 

Toto memorandum bylo vyhotoveno, aby poskytovalo informace o Akciích CETIN a Rozdělení. 
Rozdělovaná společnost vynaložila veškerou péči, kterou po ní lze rozumně požadovat, aby zajistila, že 

v něm obsažené informace jsou pravdivé a úplné. Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré informace a 

prohlášení v tomto dokumentu uvedeny výhradně k datu vyhotovení tohoto memoranda. Předání, 

uveřejnění či jiná forma zpřístupnění tohoto memoranda kdykoli po datu jeho vyhotovení neznamená, 

že prohlášení a informace v něm uvedené jsou správné ke kterémukoli okamžiku po datu jeho 

vyhotovení. 
 
Vzhledem k tomu, že CETIN je nástupnickou společností Rozdělované společnosti, přičemž činnost 

CETIN tedy navazuje na relevantní činnosti O2, používá-li se v tomto memorandu pojem CETIN, 
vztahuje se podle kontextu k obchodním činnostem, majetku a dluhům, které v důsledku Rozdělení 

přejdou na nástupnickou společnost CETIN, nebo k nástupnické společnosti CETIN. 
 
Toto memorandum je nutné číst ve spojení se všemi jeho přílohami a dále ve spojení se zprávou o 

rozdělení vypracovanou představenstvem společnosti O2 Czech Republic a.s., pozvánkou na Valnou 

hromadu o Rozdělení a dalšími dokumenty, jež byly spolu s pozvánkou uveřejněny, přičemž v případě 

jakýchkoliv rozporů mezi těmito dokumenty má přednost naposledy uveřejněný dokument; tyto 

skutečnosti však nemění nic na tom, že informace obsažené v tomto memorandu jsou platné pouze 

k datu jeho vyhotovení. 
 
Akcie CETIN jsou investičními nástroji s vysokou mírou rizika. Akcionáři Rozdělované společnosti by 
se měli ujistit, že chápou povahu Akcií CETIN a rozsah svého vystavení riziku a že rozumějí povaze 

Akcií CETIN jako investice s přihlédnutím k jejich poměrům a finanční situaci. Akcionáři Rozdělované 

společnosti by měli provést své vlastní šetření a analýzy a při rozhodování o tom, zda využijí práva 

požadovat odkup svých Akcií CETIN, a měli by si vytvořit svůj vlastní názor na výhodnost držení Akcií 

CETIN do budoucnosti. Každý akcionář Rozdělované společnosti by měl především provést své vlastní 

ohodnocení finanční situace CETIN. Akcionářům Rozdělované společnosti se doporučuje, aby otázku 

využití práva požádat o odkup Akcií CETIN konzultovali se svými nezávislými finančními poradci před 

tím, než učiní rozhodnutí o tom, zda se zúčastní Valné hromady o Rozdělení. 
 
Jakékoli informace, předpoklady a výhledy týkající se budoucího vývoje společnosti CETIN, její 

finanční situace, podnikatelské činnosti nebo postavení na trhu uvedené v tomto memorandu nelze 
pokládat za prohlášení či závazný slib Rozdělované společnosti nebo jejího představenstva týkající se 

budoucích událostí nebo výsledků, neboť tyto budoucí události nebo výsledky závisejí zcela, nebo 

zčásti na okolnostech a událostech, které Rozdělovaná společnost, její představenstvo ani CETIN 
nemůžou přímo nebo v plném rozsahu ovlivnit.  
 
Toto memorandum, Rozdělení ani Akcie CETIN nebudou registrovány, povoleny ani schváleny 

jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou České republiky. Šíření tohoto 

memoranda a nabídka, prodej nebo koupě Akcií CETIN mohou být v některých státech omezeny 
zákonem. Rozdělovaná společnost žádá osoby, do jejichž držení se toto memorandum dostane, aby se 
o veškerých těchto omezeních informovaly a aby je dodržovaly.  
 
Informace obsažené v části Zdanění v České republice jsou uvedeny pouze jako všeobecné informace 
a byly získány z veřejně dostupných zdrojů, které nebyly blíže analyzovány ani nezávisle ověřeny 

Rozdělovanou společností. Akcionáři Rozdělované společnosti by se měli spoléhat výhradně na vlastní 

analýzu skutečností uváděných v těchto kapitolách a na své vlastní právní, daňové a jiné odborné 

poradce. Investorům, zejména zahraničním, se doporučuje konzultovat se svými právními, daňovými 

a jinými poradci ustanovení příslušných právních předpisů (zejména devizových a daňových předpisů) 

České republiky, států, jichž jsou investoři rezidenty, a jiných států, jejichž právní předpisy mohou být 

z pohledu potenciálních nabyvatelů či Akcií CETIN relevantní, a dále všechny příslušné mezinárodní 

dohody a jejich dopad na konkrétní investiční rozhodnutí.  
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Pokud není uvedeno jinak, všechny finanční údaje O2 vycházejí z Mezinárodních standardů 

pro finanční výkaznictví (IFRS). Některé hodnoty uvedené v tomto memorandu byly upraveny 

zaokrouhlením. To mimo jiné znamená, že hodnoty uváděné pro tutéž položku se proto mohou 

na různých místech mírně lišit a hodnoty uváděné jako součty některých položek nemusí být 

aritmetickým součtem hodnot, ze kterých vycházejí.  
 
Bude-li toto memorandum přeloženo do jiného jazyka, je v případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním 

memoranda v českém jazyce a zněním memoranda v jiném jazyce rozhodující znění memoranda 

v českém jazyce. 
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SHRNUTÍ MEMORANDA 

Níže uvedené údaje představují shrnutí tohoto memoranda, které, vzhledem k tomu, že toto 

memorandum (včetně Projektu) obsahuje informace rovnocenné údajům v prospektu cenného papíru 

ve smyslu § 35 odst. 1 ZPKT, zohledňuje požadavky Směrnice o prospektu a nařízení Komise (ES) 

č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde 
o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování 
prospektů a šíření inzerátů (dále jen „Nařízení o prospektu“), včetně požadavků na obsah uvedených 

v Příloze XXII Nařízení o prospektu. 
 
Shrnutí je tvořeno z povinně zveřejňovaných informací, tzv. "Prvků". Tyto Prvky jsou číslovány 

v částech A – E (A.1 – E.7). Toto shrnutí obsahuje všechny Prvky, které musejí být zahrnuty 
ve shrnutí pro Akcie CETIN a CETIN. Jelikož některými Prvky není nutno se zabývat, protože 
v tomto případě nejsou relevantní, číslování Prvků nemusí navazovat. I když určitý Prvek musí být do 

shrnutí kvůli Akciím CETIN, jakožto typu cenných papírů, a CETIN zařazen, je možné, že ohledně 

tohoto Prvku není možné poskytnout žádné relevantní informace. V takovém případě je ve shrnutí 

uveden stručný popis tohoto Prvku s poznámkou „Nepoužije se“. 

Úvod a upozornění pro investory 

ODDÍL A - ÚVOD A UPOZORNĚNÍ 
A.1 Upozornění 

pro investory 
Toto shrnutí by mělo být chápáno jako úvod do tohoto memoranda. Jakékoli 

rozhodnutí týkající se Rozdělení, resp. Akcií CETIN, by mělo být založeno na 

tom, že investor zváží toto memorandum včetně jeho příloh jako celek. 
Osoby, které vyhotovily shrnutí tohoto memoranda, jsou odpovědné za správnost 

údajů v tomto shrnutí jen v případě, že je shrnutí memoranda zavádějící nebo 

nepřesné při společném výkladu s ostatními částmi tohoto memoranda, nebo že 

shrnutí při společném výkladu s ostatními částmi memoranda neobsahuje hlavní 

údaje umožňující adresátovi nabídky posoudit, zda je investice do Akcií CETIN 
pro něj vhodná. 

A.2 Souhlas pro 
zprostředkov

atele 

„Nepoužije se“. Žádná třetí osoba se jako zprostředkovatel nepodílí na nabídce 

Akcií CETIN. CETIN ani Rozdělovaná společnost neudělily žádné třetí osobě 

souhlas s použitím tohoto memoranda. 
 

Emitent 

ODDÍL B - EMITENT 
B.1 Obchodní 

firma 
CETIN 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

B.2 Sídlo 

a právní 

forma 
CETIN, 
právní 

předpisy 

a země 

registrace 

CETIN je akciovou společností založenou podle právního řádu České republiky, se 

sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00. 
 
CETIN provozuje svou činnost podle právních předpisů České republiky, zejména 

zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů; zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, 

v platném znění; zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 
Zemí registrace CETIN je Česká republika. 

B.3 Současné 

podnikání 

a hlavní 

činnosti 

Hlavní činností CETIN je provoz fixní a mobilní sítě, kterou do Rozdělení 

provozovala O2. Síť CETIN je multiservisní přístupová, agregační a páteřní 

infrastruktura, která zprostředkovává přístup zákazníků jiných operátorů k jejich 

fixním a mobilním hlasovým, datovým, video službám. 
B.4a Významné Byly identifikovány následující významné trendy ovlivňující skupinu CETIN: 
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ODDÍL B - EMITENT 
trendy 
ovlivňující 

skupinu 
CETIN 

 
Změna regulačního prostředí 
 
Očekáváme, že v dohledné době i) Český telekomunikační úřad udělí 

zainteresovaným stranám právo požádat o přístup k pasivní pevné infrastruktuře 
O2, resp. CETIN, ii) dojde k zmírnění ex ante regulace na relevantních trzích č. 1 a 

2 (vymezených opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. 
OOP/1/04.2012-4) a iii) EU rozdělí značné strukturální finanční prostředky za 
účelem dosažení svých plánů na širokopásmové připojení. 
 
Pevné širokopásmové připojení další generace 
 
Očekáváme, že se během roku 2015 zvýší tempo investic do infrastruktury FTTx 

ze strany jiných subjektů na trhu. Z hlediska soutěžního prostředí je tato 

technologie vážně ohrožena používáním řešení širokopásmového připojení 

v domácnostech prostřednictvím LTE od všech tří operátorů s vlastní sítí. 
 
Tlak na diferenciaci pokrytí na LTE 
 
Společnost Vodafone Česká republika uvedla na trh v téměř celé České republice 

vrstvu LTE na 3 MHz nosiči v pásmu 900 MHz, což stimulovalo zájem o získání 

diferenciace pokrytí, což v některých případech vedlo všechny operátory k tomu, 

aby se pokusili postupovat rychleji, než jak stanoví zákonem přísně stanovené 

závazky ohledně uplatnění licence jak na celostátní úrovni, tak v mikroregionech. 
Tento trend bude zřejmě pokračovat. 
 
Rozšiřování objemů/snižování cen na mezinárodních trzích kapacity dat 
 
Na mezinárodních trzích kapacity dat dochází s pokračujícím růstem objemu 

hlasových i datových služeb k trvalé erozi cen. Neočekáváme zmenšení tlaku 

ze strany konkurence. 
 
Konsolidace sítě mezi hráči v daném oboru 
 
Očekáváme, že v roce 2015 dojde ke značné konsolidaci síťových vrstev druhé 

a třetí generace. Navíc se předpokládá, že ostatní síťový operátoři, jako např. 

Vodafone a České Radiokomunikace, budou mít velký zájem se podílet na částech 

přinejmenším pasivní sítě a přenosu dat optickým vláknem. 
 
Quad play (bezdrátový širokopásmový přístup k internetu, televize, telefon a 
balíček videí) 
 
Očekáváme, že bude pokračovat trend přesunu atraktivního obsahu od 
neplacených kanálů k placeným službám. Většina hlavních operátorů (O2, UPC, 
T-Mobile) rozšiřují své portfolio videa na požádání a videa, televize a dalších 

služeb poskytovaných přes internet (OTT) prostřednictvím mobilních telefonů, 

tabletů atd. Díky tomu bude celkově zřejmě značný provoz probíhat přes pevné i 

mobilní sítě, což bude mít vliv na dimenzování všech sítí.  
B.5 Skupina 

CETIN 
a postavení 

CETIN 
ve skupině 

CETIN jako společnost vzniknuvší v důsledku rozdělení společnosti O2 Czech 

Republic a.s., IČO: 60193336, se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, 

PSČ 140 22, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 2322 (dále jen „O2” nebo „Rozdělovaná společnost“), je součástí 

skupiny PPF (dále jen „Skupina PPF“), která je tvořena konsolidačním celkem, 
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ODDÍL B - EMITENT 
jehož mateřskou společností je společnost PPF Group N.V. Podíl Skupiny PPF v 

O2 Czech Republic a.s. činí 83,3 %. 

V lednu 2014 Skupina PPF získala 65,9% podíl ve společnosti Telefónica Czech 

Republic, a.s., zahrnující rovněž 100 % v dceřiné společnosti Telefónica Slovakia, 

s.r.o. (Telefónica CR/SK) od společnosti Telefónica, S.A. V srpnu 2014 získala 

Skupina PPF v procesu tzv. povinné nabídky převzetí ve vztahu k akciím vydaným 

společností O2 celkem 7,1 %. V říjnu 2014 získala Skupina PPF další 10,1% podíl 

nákupem zbývajícího balíku akcií od původního majoritního vlastníka Telefonica 

SA a balíku akcí, které získala UniCredit Bank v průběhu tzv. povinné nabídky 

převzetí. V prosinci 2014 Skupina PPF zveřejnila dobrovolnou nabídku odkupu 

akcií od drobných akcionářů, ve které získala v únoru 2015 dalších 0,12% podíl. 

Skupina PPF má svou korporátní vlastnickou a řídicí strukturu v Nizozemsku: 

společnost PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu. Společnost PPF Group N.V. 

je klíčovou holdingovou společností Skupiny PPF, kde jsou přijímána strategická 

rozhodnutí, kterými se řídí činnost celé Skupiny PPF. 

Rozdělovaná společnost je ovládána společností PPF Arena 2 B.V. (73,2 %) a 

společností PPF A3 B.V. (10,1 %), společnostmi založenými dle práva 

Nizozemského království, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077 XX Amsterdam, 

Nizozemské království, registrovanou v obchodním rejstříku Obchodní komory v 

Amsterdamu pod č. 59029765. Obě jsou dceřinými společnostmi společnosti PPF 

Group N.V.   

Zakladatelem a majoritním akcionářem společnosti PPF Group N.V. je Petr 

Kellner (podíl na hlasovacích právech: 98,94 %). Dalšími akcionáři společnosti 

PPF Group N.V. jsou pan Ladislav Bartoníček (podíl na hlasovacích právech: 

0,53 %) a pan Jean-Pascal Duvieusart (podíl na hlasovacích právech: 0,53 %). 

B.6 Akcionáři Hlavními akcionáři Rozdělované společnosti jsou ke dni vyhotovení tohoto 

memoranda společnost PPF Arena 2 B.V., jejíž účast na kapitálu a hlasovacích 

právech Rozdělované společnosti činí 73,2 %, a společnost PPF A3 B.V., jejíž 

účast na kapitálu a hlasovacích právech Rozdělované společnosti činí 10,1 %. 

Obě uvedené společnosti jsou dceřinými společnostmi společnosti PPF Group 

N.V., jejímž zakladatelem a majoritním akcionářem je Petr Kellner s podílem na 

kapitálu a hlasovacích právech této společnosti ve výši 98,94 %. Dalšími akcionáři 

PPF Group N.V. jsou pan Ladislav Bartoníček (podíl na kapitálu a hlasovacích 

právech: 0,53 %) a pan Jean-Pascal Duvieusart (podíl na kapitálu a hlasovacích 

právech: 0,53 %). Pan Petr Kelner disponuje nepřímým podílem na hlasovacích 

právech a základním kapitálu CETIN ve výši 83,3 %. 

Ovládající osoby budou ovládat CETIN pouze na základě své přímé, resp. nepřímé 

majetkové účasti, resp. podílu na hlasovacích právech, v CETIN. 

B.7 Vybrané 

hlavní 

historické 

údaje 

Níže uvedené základní finanční údaje vychází z konsolidované auditované účetní 

závěrky Rozdělované společnosti k 31. prosinci 2012, 31. prosinci 2013 a 31. 
prosinci 2014 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního 

výkaznictví (IFRS) přijatými EU. Provozní údaje (klíčové ukazatele výkonnosti - 
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KPIs) jsou veřejné informace, které společnost poskytuje společně s finančními 

výsledky. 

Vybrané finanční a provozní údaje v letech 2012 až 2014 (v mil. Kč): 

   

Rok končící 

31. prosince 
2014  

Rok končící 

31. prosince 
2013  

Rok končící  
31. prosince 

2012  

Výnosy   44 689   47 895   50 534  
Ostatní výnosy 

z  netelekomunikačních služeb  
 

775   867   1 127  

Náklady   -29 
274 

 -30 274   -31 852  

Snížení hodnoty aktiv   -180  -11   -28  
Provozní zisk před odpisy 

(OIBDA)  
 

16 010  18 477   19 781  

Zisk   3 998  5 695   6 776  
Celkový úplný výsledek očištěný 

o daň  
 

4 038  6 068   6 711  

       
Zisk na akcii (Kč) – základní*   13  18   21  
       
Výdaje na investice   11 489  5 673   6 366  
Free Cash Flow   955  11 582   11 220  
Vlastní kapitál   54 153  55 749   60 574  
Hotovost   3 256  3 890   3 044  
Finanční závazky   7 004  3 004   3 031  
       
Počet pevných linek v   ČR (tis.)   1 312  1 389   1 500  
Počet zákazníků mobilních služeb 

v ČR (tis.)  
 

5 069  5 102   5 083  

Počet zákazníků mobilních služeb 

v SR (tis.)  
 

 1 684  1 540   1 354  

Počet zaměstnanců   4 892  5 606   6 275  
 

Celkové konsolidované výnosy Rozdělované společnosti dosáhly v roce 2014 výše 

44,7 mld. Kč, meziročně o 6,7 % méně. Výše uvedené negativní vlivy jsou 

částečně zmírněny růstem výnosů z datových služeb a pokračujícím růstem výnosů 

na Slovensku (6,2 mld. Kč v roce 2014 oproti 5,4 mld. Kč v roce 2013). Výnosy z 

netelekomunikačních služeb včetně aktivace dlouhodobého majetku dosáhly v roce 

2014 výše 775 mil. Kč, o 10,6 % méně ve srovnání s rokem 2013. Přes nárůst 

zákazníků a rozšíření obchodních aktivit poklesly celkové konsolidované provozní 

náklady v roce 2014 o 3,3 % na 29,3 mld. Kč díky pokračujícímu úsilí skupiny O2 

o efektivitu v této oblasti. 

Provozní zisk před odpisy OIBDA dosáhl v roce 2014 výše 16,0 mld. Kč, o 13,4 % 
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méně ve srovnání s rokem 2013. Plně srovnatelný provozní zisk OIBDA poklesl v 

roce 2014 meziročně o 12,7 %, na 16,5 mld. Kč, zatímco plně srovnatelná OIBDA 

marže poklesla v roce 2014 meziročně o 2,6 procentního bodu dosažením výše 

36 %. Za tímto výsledkem stojí pozitivní vliv aktivit zaměřených na efektivní 

vynakládání provozních nákladů a provozní zisk OIBDA na Slovensku, který 

nadále roste (1,8 mld. Kč v roce 2014 oproti 1,5 mld. Kč v roce 2013). 

Celkový počet mobilních zákazníků dosáhl k 31. prosinci 2014 výše 5 069 tisíc, 

meziročně o 0,6 % méně. Celkový čistý úbytek mobilních zákazníků dosáhl v roce 

2014 výše 33 tisíc. Za tímto vývojem stojí pokračující přechod zákazníků 

předplacených služeb na smluvní tarify a k virtuálním operátorům, částečně 

kompenzovaný pokračujícím růstem počtu zákazníků smluvních služeb. 

Výdaje na investice se meziročně navýšily o 5,8 mld. Kč převážně z důvodu 

investic do nehmotného majetku. Jednalo se především o strategický nákup licencí 

LTE ve výši 3,9 mld. Kč, financovaný z vlastních zdrojů a dále investice do 

obchodní značky O2 ve výši 3,7 mld. Kč, financované z nově získaného úvěru ve 

výši 4 mld. Kč. 

V roce 2013 dosáhly celkové konsolidované výnosy Rozdělované společnosti výše 

47,9 mld. Kč, meziročně o 5,2 % méně. Tento pokles byl způsoben pokračující 

vysokou konkurencí ve všech oblastech a regulatorními opatřeními (snížením 

mobilních terminačních poplatků a nižšími cenami za roaming). Tyto negativní 

vlivy jsou částečně zmírněny růstem výnosů z datových služeb a pokračujícím 

růstem výnosů na Slovensku (5,4 mld. Kč v roce 2013 oproti 4,8 mld. Kč v roce 

2012). Výnosy z netelekomunikačních služeb včetně aktivace dlouhodobého 

majetku dosáhly v roce 2013 výše 867 mil. Kč, o 23 % méně ve srovnání s rokem 

2012. Hlavní položkou této kategorie výnosů byl v roce 2012 jednorázový čistý 

výnos z prodeje 80% podílu společnosti Informační linky, a.s., převyšující 200 mil. 

Kč. Přes nárůst zákazníků a rozšíření obchodních aktivit poklesly celkové 

konsolidované provozní náklady v roce 2013 o 5,0 % na 30,3 mld. Kč díky 

pokračujícímu úsilí společnosti o efektivitu. 

Provozní zisk před odpisy OIBDA dosáhl v roce 2013 výše 18,5 mld. Kč, o 6,6 % 

méně ve srovnání s rokem 2012. Za tímto výsledkem stojí pozitivní vliv aktivit 

zaměřených na efektivní vynakládání provozních nákladů a rostoucí provozní zisk 

OIBDA na Slovensku (1,8 mld. Kč v roce 2013 oproti 1,4 mld. Kč v roce 2012). 

Celkový počet mobilních zákazníků v České republice dosáhl k 31. prosinci 2013 

výše 5,1 milionu, meziročně o 2,6 % více. Celkový čistý přírůstek mobilních 

zákazníků bez zahrnutí jednorázového snížení dosáhl v roce 2013 výše 132 tisíc. 

Za tímto vývojem stojí pokračující růst počtu zákazníků smluvních služeb. 
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Komentář k významným položkám zahajovací rozvahy CETIN k 1. 1. 2015 

(dále též jen „zahajovací rozvaha“) 

Vybrané položky zahajovací rozvahy CETIN sestavené dle Českých účetních 

standardů k 1. 1. 2015 (v mil. Kč): 

 

Počáteční stav 

k 1. lednu 2015  

AKTIVA CELKEM  57 549 
Dlouhodobý nehmotný majetek  1 559 
Dlouhodobý hmotný majetek  54 027 
Dlouhodobý finanční majetek  16 
   
OBĚŽNÁ AKTIVA  1 866 
Zásoby  284 
Dlouhodobé a krátkodobé pohledávky  1 530 
Krátkodobý finanční majetek  52 
   
OSTATNÍ AKTIVA – PŘECHODNÉ ÚČTÝ AKTIV  81 
   
PASIVA CELKEM  57 549 
   
VLASTNÍ KAPITÁL  46 900 
   
CIZÍ ZDROJE  10 198 
Rezervy  269 
Dlouhodobé a krátkodobé závazky  9 929 
   
OSTATNÍ PASIVA – PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV  451 

 

Software (897 mil. Kč) a goodwill (552 mil. Kč), vzniklý v rámci přecenění 

majetku a závazků, představují největší položku z dlouhodobého nehmotného 

majetku (hodnota k 1. 1. 2015 celkem činí 1 559 mil. Kč). 

Největší položku z dlouhodobého hmotného majetku (hodnota k 1. 1. 2015 celkem 
činí 54 027 mil. Kč) představuje vedení, kabely a související venkovní zařízení ve 

výši 39 140 mil. Kč, vykázané v kategorii samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí. 

Nejvýznamnější položku pohledávek (hodnota k 1. 1. 2015 celkem činí 1 530 mil. 

Kč) tvoří pohledávky z obchodních vztahů (1 205 mil. Kč) a dohadné účty aktivní 

(203 mil. Kč). 

Krátkodobé závazky (hodnota k 1. 1. 2015 celkem činí 3 403 mil. Kč) obsahují 

mimo jiné závazky z obchodních vztahů (1 801 mil. Kč) a dohadné účty pasivní 
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(1 483 mil. Kč). 

Dlouhodobé závazky (hodnota k 1. 1. 2015 celkem činí 6 526 mil. Kč) představuje 

primárně odložená daň (6 523 mil. Kč). Odložená daň je počítána na základě 

schválených daňových sazeb, jejichž platnost se předpokládá v době, kdy budou 

aktiva realizována a závazky vyrovnány. Pro kalkulaci odložené daně byla použita 

sazba 19 %. V rámci přecenění majetku a závazků došlo i k navýšení odloženého 

daňového závazku vykázaného v zahajovací rozvaze. 

B.8 Vybrané 

hlavní pro 

forma 
finanční 

údaje 

Níže uvedené pro forma finanční informace, byly sestaveny výhradně pro ilustraci 

dopadu Rozdělení společnosti odštěpením se vznikem Nástupnické společnosti 

CETIN, jak by mohla transakce ovlivnit aktiva, závazky a zisk Nástupnické 

společnosti, pokud by se Rozdělení uskutečnilo na začátku vykazovaného období, 

tj. 1. ledna 2013. Pro forma finanční údaje ilustrují dopad transakce za období 

fiskálních let 2013 a 2014, končících k 31. prosinci. 

Pro forma finanční informace se týkají hypotetické situace Rozdělení k datu 
1. ledna 2013 a tím nereflektují skutečnou finanční pozici Nástupnické společnosti 

ani její skutečnou finanční výkonnost. Pro forma finanční informace CETIN jsou 
odvozeny z konsolidované účetní závěrky Rozdělované společnosti připravené 

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). 

Vybrané pro forma finanční informace CETIN v letech 2013 až 2014 (v mil. Kč): 

 

Rok končící 

31. prosince 
2014  

Rok končící 

31. prosince 
2013  

Výnosy   19 029   19 425  
Ostatní výnosy z netelekomunikačních služeb   489   517  
Náklady   -11 148  -10 264  
Snížení hodnoty aktiv   -  -  
Provozní zisk před odpisy (OIBDA)   8 370  9 678  
Zisk   760  1 732  
     
Dlouhodobá aktiva  41 500  46 714 
Běžná aktiva  1 966  1 544 
Aktiva Celkem  43 466  48 258 
     
Vlastní kapitál  36 660  36 970 
Dlouhodobé závazky  2 572  2 690 
Běžné závazky  4 234  8 598 
Vlastní kapitál a závazky celkem  43 466  48 258 

Hlavním předmětem činnosti CETIN bude poskytování velkoobchodních fixních a 

mobilních telekomunikačních služeb pro jiné operátory na trhu. Vývoj výnosů 

CETIN je meziročně ovlivněn snížením mobilních terminačních poplatků. Tento 

negativní vliv je kompenzován růstem objemu výnosů z transitu. 
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Nově vzniklý obchodní vztah mezi CETIN a Rozdělovanou společností byl 

transformován do pro forma výkazu zisku a ztráty jako tržby z poskytnutí 

velkoobchodní telekomunikačních služeb. Pro účely ocenění tohoto vztahu byly 

pro prodej fixních velkoobchodních telekomunikačních služeb CETIN použity 

stávající regulační pravidla telekomunikačního trhu aplikovaná na historické 

realizované objemy telekomunikačních služeb Rozdělované společnosti, které by 

byly v případě Rozdělení předmětem obchodního vztahu. Ocenění mobilních 

velkoobchodních telekomunikačních služeb je založeno na přímých a alokovaných 

nákladech přiřaditelných mobilní části infrastruktury zvýšených o související 

režijní náklady a přiměřený podíl na investičních nákladech na obnovu mobilní 

infrastruktury. Tento součet je poté násoben očekávanou mírou návratnosti a 

přiměřenou mírou ziskovosti, která je na obchodní bázi vyjednána Rozdělovanou a 

CETIN. Hodnota tohoto vztahu představuje ročně více než polovinu tržeb CETIN 
a je v letech 2014 a 2013 srovnatelná. Dalšími klíčovými výnosy jsou transit, 

mezinárodní propojovací poplatky a fixní národní propojovací poplatky 

Meziroční nárůst nákladů je primárně způsoben růstem objemu transitu. 

U ostatních položek provozních nákladů převládá klesající trend, který je primárně 

způsoben poklesem osobních nákladů díky pozitivnímu vlivu restrukturalizačního 

programu. K dalšímu poklesu provozních nákladů přispěly nižší náklady na opravy 

a udržování sítí a výpočetní techniky. 

Zisk roku 2013 je ovlivněn jednorázovou položkou výnosů v souvislosti 
s uzavřenou dohodou o sdílení mobilních sítí. 

Podstatnou část dlouhodobých aktiv CETIN tvoří nehmotná a hmotná aktiva. 

CETIN vlastní veškerý hmotný a nehmotný majetek související s přístupovou, 

agregační a přenosovou infrastrukturou fixní a mobilní telekomunikační sítě.  

Upozorňujeme, že pro forma finanční informace jsou odvozeny z konsolidované 

účetní závěrky Rozdělované společnosti sestavené v souladu s IFRS. Zahajovací 

rozvaha CETIN k 1. lednu 2015 byla sestavena v souladu se zákonem o účetnictví 

a českými účetními standardy. V souladu se zákonem o přeměnách došlo k 

přecenění odštěpované části jmění a následně k položkovému přecenění 

odštěpovaných aktiv a závazků CETIN. 

Z výše uvedených důvodů nebudou finanční informace obsažené v pro forma 

finančních informacích CETIN k 31. prosinci 2014 plně srovnatelné se zahajovací 

rozvahou CETIN k 1. lednu 2015. 

B.9 Prognózy 

nebo odhady 
zisku 

„Nepoužije se“. Rozdělovaná společnost ani CETIN neučinily žádné prognózy ani 

odhady zisku. 

B.10 Výhrady 

auditora 
„Nepoužije se“. Zprávy auditora o ověření historických finančních údajů 
Rozdělované společnosti byly bez výhrad. 

Zahajovací rozvaha CETIN k 1. 1. 2015 a ilustrativní finanční informace ve formě 

pro forma účetní závěrky CETIN k 31. prosinci 2014 byly též ověřeny společností 

KPMG Česká republika Audit, s.r.o. bez výhrad. 
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Auditor ve svém výroku k zahajovací rozvaze CETIN k 1. 1. 2015 poukazuje 
na následující zdůraznění skutečnosti: 

Upozorňujeme na skutečnost uvedenou v bodě Všeobecné informace komentáře 

zahajovací rozvahy, kde je vysvětleno, že tato zahajovací rozvaha společnosti 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. byla sestavena na základě předpokladu, 

že rozdělení odštěpením bude schváleno a zapsáno do obchodního rejstříku. Pokud 

by nebylo toto rozdělení odštěpením schváleno a zapsáno do obchodního rejstříku, 

přiložená zahajovací rozvaha nebude platná a společnosti O2 Czech Republic a.s. 

převezme jako počáteční zůstatky k 1. lednu 2015 své konečné zůstatky z účetní 

závěrky k 31. prosinci 2014. Toto zdůraznění skutečnosti nepředstavuje výhradu. 

B.11 Provozní 

kapitál 
„Nepoužije se“. Rozdělovaná společnost i CETIN mají za to, že CETIN má 

dostačující provozní kapitál pro její současné potřeby (platí po dobu alespoň 12 

měsíců od data vyhotovení tohoto memoranda). 

Akcie 

ODDÍL C - AKCIE 
C.1 Popis akcií 

CETIN 
Akciemi CETIN se podle projektu rozdělení rozumí 310 220 067 (slovy: tři sta 

deset milionů dvě stě dvacet tisíc šedesát sedm) zaknihovaných kmenových 

akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10 Kč (slovy: deset korun 

českých); veškeré uvedené akcie budou pouze jednoho druhu. CETIN nevydá 

akcie jiného druhu. 
C.2 Měna akcií 

CETIN 
Akcie CETIN jsou denominovány v českých korunách (Kč). 

C.3 Počet akcií 

vydaných 

a splacených 

CETIN bude mít od svého vzniku vydané pouze Akcie CETIN, tj. 310 220 067 
(slovy: tři sta deset milionů dvě stě dvacet tisíc šedesát sedm) zaknihovaných 

kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10 Kč (slovy: deset 

korun českých). Veškeré Akcie CETIN budou zcela splaceny. 
C.4 Práva spojená 

s akciemi 
CETIN 

Akcie CETIN zakládají shodná práva, a to i pro účely hlasování. Na základě 

stanov CETIN a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech, v platném znění, mají akcionáři CETIN zejména právo i) účastnit se 

valné hromady a hlasovat na ní, ii) na podíl na zisku CETIN, iii) uplatnit 
přednostní právo v případě zvýšení základního kapitálu CETIN a iv) na podíl na 

likvidačním zůstatku. 
C.5 Omezení 

převoditelnosti 

akcií CETIN 

Volná převoditelnost Akcií CETIN není žádným způsobem omezena. 

C.6 Přijetí 

k obchodování 

na regulovaném 

trhu 

Rozdělovaná společnost ani CETIN nehodlají žádat o přijetí Akcií CETIN 
k obchodování na regulovaném trhu. 

C.7 Dividendová 

politika 
Nepředpokládá se, že by CETIN přijímalo konkrétní dlouhodobou dividendovou 

politiku. Případná výplata dividendy podléhá v každém účetním období 

posouzení z hlediska možností a potřeb společnosti. 
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ODDÍL D - RIZIKA 
D.1 Rizikové faktory 

týkající se 

CETIN nebo jeho 
odvětví 

Nevyužití práva na odkoupení Akcií CETIN v souvislosti s Rozdělením má 

z ekonomického hlediska srovnatelný dopad, jako rozhodnutí investovat do 

Akcií CETIN. Taková investice je spojena s řadou rizik, jejichž realizace může 

mít za následek ztrátu hodnoty částí, nebo i celé, investice. Shrnutí hlavních 

rizik, která byla Rozdělovanou společností identifikována, je uvedeno níže: 

Hospodářské aktivity CETIN jsou soustředěny na Českou republiku 

Více než 99 % aktiv CETIN je umístěno v České republice, přičemž tedy i 

většina výnosů je generována v České republice. Negativní vývoj 

makroekonomické situace v České republice nebo v Evropské unii jako celku 

může mít negativní vliv na podnikání CETIN a jeho hospodářské výsledky. 

Riziko koncentrace ve vztahu k odběratelům služeb 

CETIN je závislé na několika klíčových odběratelích, především O2 Czech 

Republic a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s., přičemž ztráta některého z nich 

nebo jeho selhání může výrazně negativně ovlivnit ziskovost nebo finanční 

pozici CETIN. 

Riziko likvidity 

Z důvodu potřeby dostát svým krátkodobým závazkům může CETIN čelit 

ztrátám vyvolaným neschopností v krátké době zpeněžit svá aktiva, resp. 

může z nutnosti okamžitě zajistit potřebné peněžní prostředky realizovat 

(zpeněžit) svá aktiva za nižší cenu. Většina aktiv spočívá v nemovitostech a 

technologiích, které jsou ze své podstaty nízkolikvidní. 

Riziko inflace 

Podnikání a hospodářský výsledek CETIN může negativně ovlivnit nárůst 

cenové hladiny (inflace), v důsledku čehož může dojít k nárůstu tlaku na 

zvýšení mzdových nákladů a cen nakupovaných služeb a energií. 

Riziko nákladů na provoz  

CETIN může čelit vyšším než očekávaným provozním nákladům v souvislosti 

s nárůstem cen některých vstupů nakupovaných od dodavatelů, především 

elektrická energie, což může negativně ovlivnit finanční situaci a hospodaření 

CETIN. 

Riziko kurzových ztrát 

V případě negativního vývoje kurzu české koruny k cizím měnám (oslabení 

kurzu) může dojít k prodražení nákupů majetku realizovaných v cizích 

měnách, což následně negativně ovlivní hospodaření CETIN. Čistá expozice 

Rozdělované společnosti v měně EUR k 31. 12. 2014 činila 2 mil. EUR (jako 

rozdíl mezi aktivy a pasivy v měně EUR). 
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CETIN podniká v oblasti podléhající vysoké míře regulace 

Tržní prostředí i možnosti CETIN realizovat své obchodní záměry jsou 

limitovány regulatorními zásahy ve formě právních předpisů i rozhodování 

správních orgánů, především Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). 

Riziko soudních sporů a správních sankcí 

Vzhledem k významnému postavení CETIN na trhu mezi soutěžiteli existuje 

zvýšené riziko žalob a soudních sporů CETIN. CETIN může být penalizováno 

ze strany správních orgánů za případné porušení svých zákonných povinností. 

CETIN podniká na vysoce kompetitivním trhu, který je ovlivňován rychlým 

vývojem technologií 

Rychlý technologický rozvoj může způsobit zkrácení investičního (životního) 

cyklu jednotlivých služeb a rychlejší morální zastarávání technologických 

platforem, což může vést k nižší efektivitě vynaložených prostředků a nutnosti 

investovat do nových technologií. Na ziskovost současných technologií 

mohou negativně působit technologie založené na IP. 

Technologické limity sítí CETIN, riziko technologických výpadků 

Síťová infrastruktura CETIN má svá technologická omezení, která limitují 

dostupnost některých služeb v určitých oblastech. Současně CETIN může být 

ohroženo výpadky síťových technologií. Eliminace těchto omezení si může 

vyžádat vyšší náklady. 

Vliv mimořádných událostí na sítě (živelní pohromy apod.) 

Infrastruktura CETIN může být negativně ovlivněna mimořádnými událostmi 

přírodního charakteru (požár, povodně apod.), což může vést k poškození 

vlastní infrastruktury a následnému přerušení poskytování služeb zákazníkům, 

a tím ke ztrátě výnosů z poskytovaných služeb a dodatečným nákladům na 

obnovu infrastruktury. V případě opakování mimořádných událostí může dojít 

ke zvýšení pojistného nebo k výlukám z pojištění v určitých oblastech. 

CETIN je vystavena riziku, že dodavatelé nebudou plnit své závazky řádně či 

včas 

CETIN je v případě dodávek některých služeb závislé na svých dodavatelích 

technologií (HW, SW) a služeb (outsourcing). V případě jejich selhání může 

dojít ke zpoždění dodávky objednaných služeb nebo technologií a neplnění 

závazků vůči zákazníkům CETIN a následnému poklesu ziskovosti CETIN. 

CETIN ručí za dluhy O2 vzniklé před Rozdělením 

CETIN jako nástupnická společnost ručí za dluhy, které vznikly před účinky 

Rozdělení a které zůstaly Rozdělované společnosti, a to až do částky ocenění 

jmění 46 900 milionů Kč, jež na CETIN přejde v důsledku Rozdělení podle 

Projektu. 
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CETIN bude součástí kritické infrastruktury státu 

CETIN bude muset mít stejně jako O2 zaveden Business continuity 

management (jehož součástí je agenda havarijního plánování a požadavků na 

kritickou infrastrukturu státu) a stejně jako O2 bude muset splňovat 

požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (termín do 

poloviny roku 2016). 

K podstatné části majetku CETIN je zřízeno předkupní právo či zástava 

K příslušným aktivním a pasivním prvkům mobilní přístupové sítě, jež 

v důsledku Rozdělení přejde na CETIN, je zřízeno předkupní právo a zákaz 

zatížení právy třetích osob. 

Předpoklady použité při sestavení ilustrativních (pro forma) finančních 

informací se mohou v realitě odlišovat 

Budoucí struktura nákladů a výnosů CETIN se může v realitě odlišovat 

od ilustrativních finančních informací. 

Riziko ztráty práva požadovat odkoupení Akcií CETIN 

Akcionáři O2, kteří se (osobně nebo v zastoupení) nezúčastní valné hromady 

hlasující o Rozdělení a nebudou hlasovat proti návrhu na Rozdělení, nebudou 

moci požadovat jejich odkoupení. 

Cena akcií CETIN pro účely výkupu není dosud stanovena 

Kupní cena Akcií CETIN, která bude nabídnuta společností CETIN 

akcionářům, kteří se zúčastní valné hromady hlasující o Rozdělení a budou 

hlasovat proti návrhu na Rozdělení, bude stanovena až po dni konání takové 

valné hromady, a to na základě příslušného znaleckého posudku. Závěry 

tohoto znaleckého posudku se tak mohou odlišovat od závěrů znaleckého 

posudku č. 336-2015 ze dne 20. 2. 2015 vypracovaného společností Deloitte 

Advisory s.r.o. 

Odkup se nebude vztahovat na zastavené a jinak zatížené akcie  

Společnost CETIN v rámci plnění své povinnosti odkoupit Akcie CETIN za 

přiměřenou cenu odkoupí pouze Akcie CETIN, které jsou plně splaceny a 

nevázne na nich žádné zástavní právo, břemeno, předkupní právo ani žádné 

jiné faktické nebo právní zatížení nebo omezení jakékoliv povahy ve prospěch 

třetí osoby, a které budou převáděny společně se všemi právy, která s nimi 

jsou nebo mají být spojena. Pokud určité Akcie CETIN nebudou splňovat tuto 

podmínku, společnost CETIN je nemusí odkoupit za podmínek 

aplikovatelných pro ostatní Akcie CETIN nebo vůbec, a to ani v případě, že se 

jejich vlastník zúčastnil valné hromady hlasující o Rozdělení a hlasoval proti 

schválení Rozdělení. 

Rozdělení může být pozdrženo nebo jeho účinky vůbec nenastanou 

V rámci procesu Rozdělení se mohou vyskytnout okolnosti, které budou mít 
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za následek, že proces Rozdělení nebude možné dokončit, přičemž v takovém 

případě CETIN nevznikne. 
 

D.3 Rizikové faktory 

týkající se akcií 

CETIN 

Investice do Akcií CETIN je riziková. Pokud se akcionáři rozhodnou nevyužít 

práva požadovat jejich odkoupení, mohou ztratit hodnotu takové investice, 

nebo její části. Níže jsou uvedeny podstatné rizikové faktory za účelem 

posouzení rizik spojených s Akciemi CETIN: 

Akcie CETIN nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu 

Vzhledem k tomu, že Rozdělovaná společnost ani CETIN nemají v úmyslu 

žádat o přijetí Akcií CETIN k obchodování na regulovaném trhu, CETIN 

nebude podléhat požadavkům kladeným právními předpisy na společnosti, 

jejichž akcie byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a to zejména 

pokud jde o informační povinnosti. 

Neexistence jiného trhu, na kterém by bylo organizováno obchodování 

s Akciemi CETIN 

Není zajištěno, že bude existovat jakýkoli trh s Akciemi CETIN. Akcie se tedy 

budou obchodovat pouze mimoburzovně (tzv. OTC trh). Je tedy vysoce 

nejisté, že se vytvoří dostatečně likvidní trh s Akciemi CETIN. 

Kurz akcií na sekundárním trhu se může významně měnit a akcionáři mohou 

ztratit podstatnou část své investice 

Nelze zaručit, že výkyvy tržní ceny Akcií CETIN nebudou významné, a že 

v jejich důsledku akcionáři CETIN získají při prodeji Akcií CETIN podstatně 

méně, než za kolik by tyto akcie mohly prodat, uplatnili-li by své právo 

požadovat jejich odkoupení v souvislosti s Rozdělením. 

CETIN nezaručuje budoucí výplatu podílu na zisku 

Investice do Akcií CETIN není spojena s pevným výnosem a CETIN ani 

nestanovilo žádnou dividendovou politiku. Může se stát, že společnost nebude 

schopna vyplatit investorům žádnou dividendu. 

Změny daňového režimu nebo výkladu mohou ovlivnit schopnost CETIN 

vyplácet podíl na zisku 

Možné změny daňové legislativy a její aplikace mohou vést k vyšším 

daňovým povinnostem, vyšším nákladům na plnění daňových povinností, 

nebo změně časového profilu plnění daňových závazků, a tím negativně 

ovlivnit výši podílu, případně časovou distribuci zisku vypláceného 

akcionářům. 
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ODDÍL E - NABÍDKA 
E.1 Celkové čisté 

výnosy nabídky 

a odhadované 

výdaje 

„Nepoužije se“. V důsledku neodkoupení Akcií CETIN nevzniknou 
společnosti CETIN žádné výnosy. Výdaje spojené s povinným odkupem 

Akcií CETIN nelze odhadnout, neboť ke dni vyhotovení tohoto memoranda 

není známa i) kupní cena Akcií CETIN, která bude nabídnuta akcionářům, 

kteří se zúčastní valné hromady hlasující o Rozdělení, ani ii) počet Akcií 

CETIN, které bude CETIN povinna v rámci povinného odkupu odkoupit. 
E.2a Důvody nabídky 

a použití výnosů 
„Nepoužije se“. Právo na vydání Akcií CETIN vznikne při Rozdělení 

akcionářům O2 ze zákona, stejně jako právo vymezených osob požadovat 

odkup Akcií CETIN. Žádné jiné důvody nabídky nebyly identifikovány. 

V důsledku neodkoupení Akcií CETIN nevzniknou společnosti CETIN žádné 

výnosy. 
E.3 Podmínky 

nabídky 
Pokud valná hromada Rozdělované společnosti schválí Rozdělení se vznikem 
CETIN, pak akcionářům O2 vznikne právo na vydání Akcií CETIN.  
Osoba, která i) bude oprávněna vykonávat hlasovací právo na valné hromadě 
Rozdělované společnosti ke dni konání valné hromady schvalující Rozdělení, 

ii) zúčastní se této valné hromady a iii) bude na ní hlasovat proti schválení 

Rozdělení, bude oprávněna požadovat odkoupení veškerých jejích Akcií 
CETIN, a to za cenu přiměřenou reálné hodnotě Akcií CETIN. Jiným 

osobám právo požadovat odkoupení Akcií CETIN za těchto podmínek 

nevznikne.  
E.4 Podstatné zájmy 

spojené 

s nabídkou 

„Nepoužije se“. Nebyly identifikovány žádné podstatné zájmy spojené 

s nabídkou. 

E.5 Prodávající 

akcionáři 

a dohody 
znemožňující 

prodej akcií 

„Nepoužije se“. Akcie CETIN budou odkoupeny společností CETIN od 

všech akcionářů, kteří splní zákonné podmínky. Žádné dohody znemožňující 

prodej akcií neexistují. 

E.6 Zředění „Nepoužije se“. Odkoupení Akcií CETIN nebude mít vliv na stávající 

velikost účasti akcionářů v CETIN. 
E.7 Odhad výše 

nákladů 

účtovaných 

investorovi 

V souvislosti s nabytím Akcií CETIN akcionářům Rozdělované společnosti 

nevzniknou žádné náklady. 
Osoba, které vznikne právo na odkup Akcií CETIN, si bude veškeré své 

náklady na převod příslušných Akcií CETIN, o jejichž odkoupení požádá, 

hradit sama. CETIN v této souvislosti nebude účtovat žádné dodatečné 

poplatky ani jiné platby. 
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Rozhodnutí nevyužít práva na odkoupení Akcií CETIN v souvislosti s Rozdělením má z ekonomického 

hlediska srovnatelný dopad, jako rozhodnutí investovat do Akcií CETIN. Taková investice je spojena 

s řadou rizik, jejichž realizace může mít za následek ztrátu hodnoty částí, nebo i celé, investice. 

Akcionáři by proto měli ještě před tím, než valná hromada O2 rozhodne o Rozdělení, věnovat zvýšenou 

pozornost níže uvedenému popisu rizik, a tyto to ve spojení s dalšími informacemi obsaženými v tomto 

memorandu důkladně zvážit při svém rozhodování, zda se zúčastní valné hromady, jak na ní budou 

hlasovat a zda případně využijí práva na odkoupení Akcií CETIN. 

O2 upozorňuje, že na vývoj investice do Akcií CETIN mohou mít vliv další rizikové faktory, které 

nejsou ke dni vyhotovení tohoto memoranda O2 známé, či které O2 ke dni vyhotovení tohoto 

memoranda nepovažuje za podstatné. Z pořadí níže uvedených rizikových faktorů nelze dovozovat, že 

riziko v dřívějším pořadí nastane s větší pravděpodobností, než riziko v pozdějším pořadí, ani že 

závažnost vlivu na hodnotu Akcií CETIN je u rizik v dřívějším pořadí vyšší, než u rizik v pozdějším 

pořadí.  

Níže uvedený popis rizikových faktorů nenahrazuje žádnou odbornou analýzu a v žádném případě není 

jakýmkoliv investičním doporučením. Každý akcionář by se měl podrobně seznámit s celým 

memorandem (včetně Projektu) jako celkem a samostatně se rozhodnout, jak využije svých 

akcionářských práv při rozhodování o Rozdělení na valné hromadě, resp. zda bude postupovat tak, aby 

mohl využít práva na odkoupení Akcií CETIN. 

Rizikové faktory týkající se CETIN 

Hospodářské aktivity CETIN jsou soustředěny na Českou republiku 

Více než 99 % aktiv CETIN je umístěno v České republice, přičemž tedy i většina výnosů je 

generována v České republice. I přes skutečnost, že ekonomika České republiky je relativně stabilní, 

její výkonnost nemůže CETIN ovlivnit a je mimo jeho kontrolu. Negativní vývoj makroekonomické 

situace v České republice nebo v Evropské unii jako celku může mít negativní vliv na podnikání 

CETIN a jeho hospodářské výsledky. Především pokles důvěry spotřebitelů, míry zaměstnanosti či 

důvěry v trh může vést k poklesu zájmu o telekomunikační služby, což může vést ke snížení zájmu o 

služby CETIN, a tedy ke snížení tržeb společnosti CETIN.  

Riziko koncentrace ve vztahu k odběratelům služeb 

CETIN je závislé na několika klíčových odběratelích, především O2 Czech Republic a.s. a T-Mobile 

Czech Republic a.s., přičemž ztráta některého z nich nebo jeho selhání může výrazně negativně 

ovlivnit ziskovost nebo finanční pozici CETIN. Podíl zákazníka O2 Czech Republic a.s. bude v 

okamžiku Rozdělení tvořit více než polovinu tržeb CETIN, podíl zákazníka T-Mobile Czech Republic 

a.s. bude přibližně desetina a zbývající podíl budou tvořit další domácí a zahraniční operátoři. O2 i 

CETIN budou – v rámci obvyklé tržní spolupráce – jedna pro druhou významnými partnery. CETIN 

bude poskytovatelem velkoobchodní služby související s infrastrukturou pevné veřejné komunikační 

sítě a fyzickou infrastrukturou mobilní veřejné komunikační sítě (vyjma mobilních ústředen). O2 bude 

nadále poskytovat maloobchodní služby, přičemž relevantní velkoobchodní služby bude odebírat od 

CETIN na smluvním základě. Do CETIN přecházejí velkoobchodní smlouvy na poskytování služeb 

přístupu k pevné síti. O2 bude v obdobné pozici, jako dosavadní velkoobchodní partneři O2, kteří své 

maloobchodní služby elektronických komunikací poskytují koncovým zákazníků s využitím přístupu k 
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síti O2. Na základě tzv. referenčních nabídek přístupu k síti uzavře O2 s CETIN smlouvy o přístupu k 

síti – konkrétně pro služby přístupu k hlasovým službám, k velkoobchodním službám 

širokopásmového připojení a k velkoobchodním fixním datovým službám. Výše uvedené rozdělení 

tržeb CETIN se v budoucnosti může změnit s ohledem na vývoj telekomunikačního trhu. 

Riziko likvidity 

Provoz závodu CETIN vyžaduje významný objem investic, a je tedy kapitálově náročný. CETIN má 

v současné době dostatek finančních zdrojů na pokrytí veškerých provozních nákladů přinejmenším 

v následujících 12 měsících, nicméně nelze zcela vyloučit, že dostupné cash flow v budoucnu nebude 

dostatečné k tomu, aby byly uspokojeny kapitálové potřeby CETIN. Z důvodu potřeby dostát svým 

krátkodobým závazkům může CETIN čelit ztrátám vyvolaným neschopností v krátké době zpeněžit 

svá aktiva, resp. může z nutnosti okamžitě zajistit potřebné peněžní prostředky realizovat (zpeněžit) 

svá aktiva za nižší cenu. Většina aktiv spočívá v nemovitostech a technologiích, které jsou ze své 

podstaty nízko likvidní. K nedostatku likvidity může dojít zejména v případě výpadku plateb od 

hlavních odběratelů služeb. Společnosti CETIN byly v zahajovací rozvaze k 1. 1. 2015, sestavené 

v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy pro podnikatele, 

alokovány peněžní prostředky související se smlouvami o sdružení na výstavbu společného pokrytí 

metra uzavřených mezi Rozdělovanou společností a společnostmi T-Mobile a Vodafone, které budou 

odštěpovány do CETIN. Zbývající peněžní prostředky byly ponechány Rozdělované společnosti z 

důvodu nemožnosti jednoznačně identifikovat, zda historické peněžní toky patří Rozdělované 

společnosti nebo CETIN. CETIN však bude schopna generovat pozitivní peněžní toky z prodeje 

velkoobchodních telekomunikačních služeb již od Rozhodného dne 1. 1. 2015. 

Riziko inflace 

Podnikání a hospodářský výsledek CETIN může negativně ovlivnit nárůst cenové hladiny (inflace), v 

důsledku čehož může dojít k nárůstu tlaku na zvýšení mzdových nákladů a cen nakupovaných služeb a 

energií. Růst nákladů nemusí být kompenzován nárůstem cen poskytovaných služeb, a může tedy vést 

ke snížení zisku CETIN. 

Z hlediska investora může dojít též k poklesu reálné ceny akcie v důsledku snížení kupní ceny peněz. 

Riziko nákladů na provoz  

CETIN může čelit vyšším než očekávaným provozním nákladům v souvislosti s nárůstem cen 

některých vstupů nakupovaných od dodavatelů, především elektrické energie, což může negativně 

ovlivnit finanční situaci a hospodaření CETIN. 

Riziko kurzových ztrát 

CETIN nakupuje významnou část svého majetku v cizích měnách, přičemž hodnota těchto nákupů 

převyšuje hodnotu tržeb CETIN realizovaných v cizích měnách. V případě negativního vývoje kurzu 

české koruny k cizím měnám (oslabení kurzu) může dojít ke zdražení těchto nákupů, což následně 

negativně ovlivní hospodaření CETIN. Čistá expozice Rozdělované společnosti v měně EUR 

k 31. 12. 2014 činí 2 mil. EUR (jako rozdíl mezi aktivy a pasivy v měně EUR). 

CETIN podniká v oblasti podléhající vysoké míře regulace 

Tržní prostředí i možnosti CETIN realizovat své obchodní záměry jsou limitovány regulatorními 

zásahy ve formě právních předpisů i rozhodování správních orgánů, především Českého 

telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Na CETIN přejdou specifické regulatorní povinnosti uložené ze 
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strany ČTÚ jeho právnímu předchůdci (společnosti O2 Czech Republic a.s.) na tzv. velkoobchodních 

fixních trzích – tj. trhu originace volání v pevném místě, trhu terminace volání v pevném místě, trhu 

zpřístupnění účastnického vedení, trhu velkoobchodního širokopásmového přístupu a trhu koncových 

segmentů pronajatých okruhů. Neprodleně po vzniku CETIN by měl ČTÚ zahájit tzv. analýzy těchto 

dotčených relevantních trhů a na základě nich zachovat, zrušit nebo změnit existující regulační 

opatření. S ohledem na zvýšenou transparentnost velkoobchodních vztahů, které vznik CETIN přinese, 

a zákonný princip proporcionality regulatorních zásahů, se neočekává, že by mohlo dojít k utužení již 

existující regulace. V návaznosti na nové doporučení Komise o relevantních trzích z roku 2014 ČTÚ 

upustí od regulace na trhu originace volání v pevném místě. CETIN je nadále exponováno veškerým 

potenciálním změnám regulatorních požadavků. Vývoj regulace je však v dlouhodobém horizontu 

obtížně předvídatelný, přičemž nelze vyloučit, že budoucí změny negativně ovlivní výsledky 

hospodaření CETIN. 

Riziko soudních sporů a správních sankcí 

CETIN bude mít významné postavení na trhu mezi ostatními soutěžiteli, což může být spojené se 

zvýšeným rizikem žalob a soudních sporů s dodavateli, zákazníky, případně dalšími stranami.   

CETIN bude podléhat vysoké míře regulace a v budoucnosti může být penalizováno ze strany 

správních orgánů za případné porušení svých zákonných povinností.  

CETIN podniká na vysoce kompetitivním trhu, který je ovlivňován rychlým vývojem 

technologií 

CETIN poskytuje služby srovnatelné se službami jiných subjektů, např. provozovateli (páteřních) 

optických sítí, kabelových televizí nebo mobilních telekomunikačních sítí. CETIN proto musí držet 

krok s vývojem nových technologií ve všech segmentech podnikání. 

Rychlý technologický rozvoj může způsobit zkrácení investičního (životního) cyklu jednotlivých 

služeb a rychlejší morální zastarávání technologických platforem, což může vést k nižší efektivitě 

vynaložených prostředků a nutnosti investovat do nových technologií s cílem zachovat 

konkurenceschopnost služeb poskytovaných CETIN.  

Na ziskovost současných technologií mohou negativně působit technologie založené na IP, které 

mohou snížit poptávku po tradičních telekomunikačních službách (hlasové služby) a tím i ziskovost 

CETIN. 

Technologické limity sítí CETIN, riziko technologických výpadků 

Síťová infrastruktura CETIN má svá technologická omezení, která limitují dostupnost některých 

služeb v určitých oblastech. Současně CETIN může být ohroženo výpadky síťových technologií, což 

může vést k dočasnému přerušení poskytování služeb zákazníkům, snížení kvality poskytovaných 

služeb a případným sankcím za nedodržení očekávaných parametrů služby. Eliminace těchto omezení 

si může vyžádat vyšší náklady, které by mohly mít negativní dopad do hospodaření CETIN. 

Vliv mimořádných událostí na sítě (živelní pohromy apod.) 

Infrastruktura CETIN může být negativně ovlivněna mimořádnými událostmi přírodního charakteru 

(požár, povodně apod.), což může vést k poškození vlastní infrastruktury a následnému přerušení 

poskytování služeb zákazníkům, a tím ke ztrátě výnosů z poskytovaných služeb a dodatečným 

nákladům na obnovu infrastruktury. V případě opakování mimořádných událostí může dojít ke zvýšení 

pojistného nebo k výlukám z pojištění v určitých oblastech. Tyto skutečnosti by pak měly negativní 

vliv na výsledky hospodaření CETIN. 
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CETIN je vystavena riziku, že dodavatelé nebudou plnit své závazky řádně či včas 

CETIN je v případě dodávek některých služeb závislé na svých dodavatelích technologií (HW, SW), 

služeb a výstavby (formou outsourcingu). V případě jejich selhání může dojít ke zpoždění dodávky 

objednaných služeb nebo technologií a neplnění závazků vůči zákazníkům CETIN a následnému 

poklesu ziskovosti CETIN. Hlavní dodavatelé technologií (Alcatel-Lucent, Cisco, Huawei a NSN) 

jsou nahraditelní, ovšem pouze za cenu dalších investic a vysokých nákladů. Objem nakupovaných 

služeb a výstavby formou outsourcingu představuje pro CETIN zhruba 200 mil. Kč měsíčně. 

CETIN ručí za dluhy O2 vzniklé před Rozdělením 

CETIN jako nástupnická společnost ručí za dluhy, které vznikly před účinky Rozdělení a které zůstaly 

Rozdělované společnosti, a to až do částky ocenění jmění 46 900 milionů Kč, jež na CETIN přejde 

v důsledku Rozdělení podle Projektu. 

CETIN bude součástí kritické infrastruktury státu 

Společnost O2 Czech Republic je součástí kritické infrastruktury státu. Do kritické infrastruktury za 

společnost patří 34 prvků, které po rozdělení společnosti budou znovu určeny za každou společnost 

zvlášť. V roce 2015 proběhne určení prvků kritické infrastruktury za oblast kybernetické bezpečnosti, 

kdy budou tyto prvky určovat také obě společnosti. 

V CETIN bude zaveden Business continuity management (jehož součástí je agenda havarijního 

plánování a požadavků na kritickou infrastrukturu státu) a stejně jako O2 bude splňovat požadavky 

zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti s termínem do půlky roku 2016. V důsledku 

těchto požadavků proběhne analýza používaných technologií a postupů, jejíž závěry mohou vést ke 

zvýšení nákladů na straně CETIN, a ve svém důsledku tedy též ke zhoršení celkového výsledku 

hospodaření CETIN.  

K podstatné části majetku CETIN je zřízeno předkupní právo či zástava 

K aktivním a pasivním prvkům mobilní přístupové sítě sdílené s T-Mobile Czech Republic a.s., 

které přejdou na CETIN je zřízeno na základě Smlouvy Network sharing agreement uzavřené 

dne 29. 10. 2013 a smlouvy Agreement on the sharing of LTE technologies for mobile networks 

uzavřené dne 2. 5. 2014 mezi O2 Czech Republic a.s. a společností T-Mobile Czech Republic a.s. 

předkupní právo, přičemž k aktivním a pasivním prvkům mobilní přístupové sítě sdílené s T-Mobile 

Czech Republic a.s. a ostatním aktivním a pasivním prvkům mobilní přístupové sítě (dále jen „Část 

Části jmění“), které přejdou na CETIN je zřízeno na základě Smlouvy Network sharing agreement 

uzavřené dne 29. 10. 2013 a smlouvy Agreement on the sharing of LTE technologies for mobile 

networks uzavřené dne 2. 5. 2014 mezi Rozdělovanou společností a společností T-Mobile Czech 

Republic a.s. omezení spočívající v zákazu s Částí Části jmění jakkoliv manipulovat, zejména 

ho zatěžovat právy třetích osob nebo Část Části jmění zcizit.  

Předpoklady použité při sestavení ilustrativních (pro forma) finančních informací se mohou 

v realitě odlišovat 

Ilustrativní (pro-forma) finanční informace popsané dále v části Ilustrativní finanční údaje CETIN 

k 31. 12. 2014 tohoto memoranda, které jsou přílohou tohoto memoranda, byly sestaveny na základě 

předpokladů, jak v důsledku Rozdělení dojde k přechodu práv a povinností ze smluvních vztahů 

a souvisejícího majetku a dluhů na CETIN. Smluvní vztahy a s nimi související účetní transakce, které 

bylo možné jednoznačně přiřadit mezi O2 Czech Republic a.s. nebo CETIN, byly plně alokovány 

do pro forma finančních informací O2 Czech Republic a.s. nebo CETIN. Avšak sdílené smluvní 
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vztahy a s nimi související účetní transakce, které nebylo možné jednoznačně přiřadit mezi O2 Czech 

Republic a.s. nebo CETIN, byly alokovány na základě poměru podpůrných ukazatelů souvisejících 

s předmětem transakce (např. poměr mzdových nákladů souvisejících s rozdělením celkového počtu 

zaměstnanců, poměr spotřeby elektrické energie skupin majetků apod.). Tato alokace tedy reflektuje 

obecný princip Rozdělení, nicméně ve svém výsledku nemůže plně odpovídat situaci, která by nastala, 

pokud by k Rozdělení skutečně došlo. Proto také platí, že budoucí struktura nákladů a výnosů CETIN 

se zřejmě bude v realitě odlišovat od ilustrativních finančních informací. Dále platí, že pro forma 

finanční informace k 31. 12. 2014 jsou odvozeny od konsolidované účetní závěrky Rozdělované 

společnosti sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) přijatými 

EU. Oproti tomu zahajovací rozvaha CETIN k 1. 1. 2015 byla sestavena v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy pro podnikatele. 

Rizikové faktory týkající se Akcií CETIN 

Investice do akcií CETIN je riziková. Pokud se akcionáři rozhodnou nevyužít práva požadovat jejich 

odkoupení, mohou ztratit hodnotu takové investice, nebo její části. Níže jsou uvedeny podstatné 

rizikové faktory za účelem posouzení rizik spojených s Akciemi CETIN: 

Akcie CETIN nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu 

Rozdělovaná společnost ani CETIN nemají v úmyslu požádat o přijetí Akcií CETIN k obchodování na 

evropském regulovaném trhu. CETIN tak nebude podléhat požadavkům kladeným právními předpisy 

na společnosti, jejichž akcie byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Především se vůči ní 

neuplatní povinnosti společností, jejichž akcie byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu, 

týkající se pravidelných informačních povinností ani dalších povinností, které jsou takové společnosti 

povinny plnit ve vztahu ke svým akcionářům. Na obchodování s Akciemi CETIN se nevztahuje 

zákonná ochrana před zneužitím trhu, tedy ochrana vnitřních informací (insider trading) nebo zákaz 

manipulace trhem.   

Neexistence jiného trhu, na kterém by bylo organizováno obchodování s Akciemi CETIN 

Není zajištěno, že bude existovat jakýkoli trh s Akciemi CETIN. Nepředpokládá se, že by Akcie 

CETIN byly obchodovány na jakékoli alternativní obchodní platformě či organizovaném trhu. Akcie 

se tedy budou obchodovat pouze mimoburzovně (tzv. OTC trh). Jakkoli tato skutečnost nevylučuje, 

že s akciemi bude možné obchodovat, je vysoce nejisté, že se vytvoří dostatečně likvidní trh. 

Na nelikvidním trhu nemusí být akcionáři CETIN schopni kdykoliv prodat Akcie CETIN za adekvátní 

tržní cenu. Akcionáři CETIN jsou tak vystaveni riziku, že v případě nelikvidního trhu s Akciemi 

CETIN nebudou moci tyto akcie prodat za stejnou nebo obdobnou cenu, kterou by mohli získat v 

případě jiných investičních nástrojů, u nichž se dostatečně likvidní sekundární trh vytvořil, především 

v případě investičních nástrojů přijatých k obchodování na evropských regulovaných trzích. 

Kurz akcií na sekundárním trhu se může významně měnit a akcionáři mohou ztratit 

podstatnou část své investice 

Cena akcie, která se obchoduje na mimoburzovním nebo burzovním trhu, kolísá v závislosti 

na nabídce a poptávce. Tržní cena je ovlivňována chováním investorské veřejnosti, tedy chováním 

investorů. Emitenti průběžně uveřejňují informace, které se týkají fundamentální hodnoty společnosti 

a mohou být pro rozhodování investiční veřejnosti důležité. Cena akcie na trhu kolísá v závislosti na 

těchto fundamentálních faktorech a v závislosti na chování účastníků trhu, kteří tyto fundamentální 

faktory průběžně vyhodnocují. Nelze zaručit, že takové výkyvy nebudou významné, a že v jejich 
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důsledku akcionáři CETIN získají při prodeji Akcií CETIN podstatně méně, než za kolik by tyto akcie 

mohly prodat, uplatnili-li by své právo požadovat jejich odkoupení v souvislosti s Rozdělením. 

CETIN nezaručuje budoucí výplatu podílu na zisku 

Investice do Akcií CETIN není spojena s pevným výnosem a CETIN ani nestanovilo žádnou 

dividendovou politiku. Průběžný výnos, který dostává akcionář (dividenda), závisí na průběžných 

výsledcích společnosti. Budoucí schopnost společnosti vyplácet dividendy závisí na mnoha faktorech, 

především na budoucí ziskovosti společnosti. V důsledku negativních vlivů popsaných v tomto 

memorandu a v důsledku výskytu některých neočekávaných rizikových faktorů se může stát, 

že společnost nebude schopna vyplatit investorům žádnou dividendu. 

Změny daňového režimu nebo výkladu mohou ovlivnit schopnost CETIN vyplácet podíl 

na zisku 

Možné změny daňové legislativy a její aplikace mohou vést k vyšším daňovým povinnostem, vyšším 

nákladům na plnění daňových povinností, nebo změně časového profilu plnění daňových závazků, 

a tím negativně ovlivnit výši podílu, případně časovou distribuci zisku vypláceného akcionářům. 

Rizikové faktory týkající se Rozdělení 

Rozdělení je relativně složitý proces spojený s riziky, která akcionáři musí při svém rozhodování 

v jeho rámci zvažovat.  

Riziko ztráty práva požadovat odkoupení Akcií CETIN 

Akcionáři O2, kteří se (osobně nebo v zastoupení) nezúčastní Valné hromady o Rozdělení a nebudou 

hlasovat proti návrhu na Rozdělení, nebudou moci požadovat jejich odkoupení. Jen akcionáři O2, kteří 

budou oprávněni vykonávat hlasovací právo na valné hromadě O2, která schválí Rozdělení, a kteří 

se též této valné hromady zúčastní a budou hlasovat proti schválení Rozdělení, mohou požadovat, 

aby CETIN odkoupilo jejich Akcie CETIN za přiměřenou cenu. Akcionáři, který tyto podmínky 

nesplní, především pokud se sám nebo v zastoupení nedostaví na valnou hromadu, která schválí 

Rozdělení, nebo nebude hlasovat proti schválení Rozdělení, takové právo nevznikne. 

Cena akcií CETIN pro účely výkupu není dosud stanovena 

Kupní cena Akcií CETIN, která bude nabídnuta společností CETIN akcionářům, kteří se zúčastní 

Valné hromady o Rozdělení a budou hlasovat proti návrhu na Rozdělení, bude stanovena až po dni 

konání Valné hromady o Rozdělení, a to na základě znaleckého posudku, který bude vypracován v 

období po dni konání Valné hromady o Rozdělení přede dnem právních účinků Rozdělení. Závěry 

tohoto znaleckého posudku se tak mohou odlišovat od závěrů znaleckého posudku č. 336-2015 ze dne 

20. 2. 2015 vypracovaného společností Deloitte Advisory s.r.o. (srov. čl. 1.4 Projektu) pro účely 

ocenění jmění CETIN v souvislosti se samotným Rozdělením. 

Odkup se nebude vztahovat na zastavené a jinak zatížené akcie 

Společnost CETIN v rámci plnění své povinnosti odkoupit Akcie CETIN za přiměřenou cenu odkoupí 

pouze Akcie CETIN, které jsou plně splaceny a nevázne na nich žádné zástavní právo, břemeno, 

předkupní právo ani žádné jiné faktické nebo právní zatížení nebo omezení jakékoliv povahy 

ve prospěch třetí osoby, a které budou převáděny společně se všemi právy, která s nimi jsou nebo mají 

být spojena. Pokud určité Akcie CETIN nebudou splňovat tuto podmínku, společnost CETIN je 

nemusí odkoupit za podmínek aplikovatelných pro ostatní Akcie CETIN nebo vůbec, a to ani v 
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případě, že se jejich vlastník zúčastnil Valné hromady o Rozdělení a hlasoval proti schválení 

Rozdělení. 

Rozdělení může být pozdrženo nebo jeho účinky vůbec nenastanou 

Realizace Rozdělení a vznik CETIN jsou podmíněné především tím, že valná hromada O2 schválí 

Rozdělení a že Rozdělení bude zapsáno do obchodního rejstříku. Jakkoli O2 očekává, že návrh 

na Rozdělení bude podpořen většinou akcionářů, nelze zaručit, že takové rozhodnutí nakonec přijato 

nebude. V rámci procesu Rozdělení se mohou dále vyskytnout další okolnosti, které budou mít 

za následek, že proces Rozdělení nebude možné dokončit, jako je např. soudní či správní rozhodnutí, 

v jehož důsledku bude Rozdělení zpochybněno, včetně zamítnutí návrhu na zápis Rozdělení 

do obchodního rejstříku rejstříkovým soudem. 
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INFORMACE ZAHRNUTÉ ODKAZEM 

Následující informace a dokumenty jsou do tohoto memoranda zahrnuty odkazem, přičemž veškeré 

tyto informace a dokumenty lze nalézt na internetové adrese O2 Czech Republic a.s. www.o2.cz: 

Účetní výkazy 

Informace  Přesná URL adresa 

Zpráva auditora a konsolidovaná účetní závěrka 

Rozdělované společnosti k 31. 12. 2012 sestavená v 

souladu s mezinárodními účetními standardy (IFRS) 

http://www.o2.cz/spolecnost/vztahy-s-
investory/404889-
radna_valna_hromada_28_dubna_2015.html 

Zpráva auditora a konsolidovaná účetní závěrka 

Rozdělované společnosti k 31. 12. 2013 sestavená v 

souladu s mezinárodními účetními standardy (IFRS)  

http://www.o2.cz/spolecnost/vztahy-s-
investory/404889-
radna_valna_hromada_28_dubna_2015.html 

Zpráva auditora a konsolidovaná účetní závěrka 

Rozdělované společnosti k 31. 12. 2014 sestavená v 

souladu s mezinárodními účetními standardy (IFRS) 

http://www.o2.cz/spolecnost/vztahy-s-
investory/404889-
radna_valna_hromada_28_dubna_2015.html 

 

 

Další dokumenty 

Dokument Přesná URL adresa 

Projekt rozdělení 

včetně návrhu stanov CETIN (příloha A 

Projektu) 

http://www.o2.cz/spolecnost/vztahy-s-
investory/404889-
radna_valna_hromada_28_dubna_2015.html 

 

Znalecký posudek Deloitte Advisory s.r.o.,  

č. 336-2015 ze dne 20. 2. 2015  

http://www.o2.cz/spolecnost/vztahy-s-
investory/404889-
radna_valna_hromada_28_dubna_2015.html 

 

ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY 

Po dobu platnosti tohoto memoranda mohou akcionáři Rozdělované společnosti nebo CETIN podle 

potřeby nahlédnout do všech dokumentů uvedených v předcházející kapitole Informace zahrnuté 

odkazem (včetně stanov CETIN, které jsou součástí Projektu jako jeho příloha A), na tam uvedených 

internetových adresách a v sídle společnosti pak do účetních závěrek dceřiných společností CETIN za 

dva poslední finanční roky. Do dvou týdnů od dne zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku pak 

společnost CETIN uveřejní způsobem, jakým se podle jejích stanov bude svolávat její valná hromada 

a zároveň způsobem, jakým se svolává valná hromada Rozdělované společnosti – zašle jej tudíž na 

adresu příslušných akcionářů, a rovněž jej uveřejní na internetových stránkách Rozdělované 

společnosti https://www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady/ a na internetových stránkách Nástupnické 

společnosti www.ceskatelekomunikacniinfrastruktura.cz veřejný návrh smlouvy na odkoupení Akcií 

CETIN.    

http://www.o2.cz/spolecnost/vztahy-s-investory/404889-radna_valna_hromada_28_dubna_2015.html
http://www.o2.cz/spolecnost/vztahy-s-investory/404889-radna_valna_hromada_28_dubna_2015.html
http://www.o2.cz/spolecnost/vztahy-s-investory/404889-radna_valna_hromada_28_dubna_2015.html
http://www.o2.cz/spolecnost/vztahy-s-investory/404889-radna_valna_hromada_28_dubna_2015.html
http://www.o2.cz/spolecnost/vztahy-s-investory/404889-radna_valna_hromada_28_dubna_2015.html
http://www.o2.cz/spolecnost/vztahy-s-investory/404889-radna_valna_hromada_28_dubna_2015.html
http://www.o2.cz/spolecnost/vztahy-s-investory/404889-radna_valna_hromada_28_dubna_2015.html
http://www.o2.cz/spolecnost/vztahy-s-investory/404889-radna_valna_hromada_28_dubna_2015.html
http://www.o2.cz/spolecnost/vztahy-s-investory/404889-radna_valna_hromada_28_dubna_2015.html
http://www.o2.cz/spolecnost/vztahy-s-investory/404889-radna_valna_hromada_28_dubna_2015.html
http://www.o2.cz/spolecnost/vztahy-s-investory/404889-radna_valna_hromada_28_dubna_2015.html
http://www.o2.cz/spolecnost/vztahy-s-investory/404889-radna_valna_hromada_28_dubna_2015.html
http://www.o2.cz/spolecnost/vztahy-s-investory/404889-radna_valna_hromada_28_dubna_2015.html
http://www.o2.cz/spolecnost/vztahy-s-investory/404889-radna_valna_hromada_28_dubna_2015.html
http://www.o2.cz/spolecnost/vztahy-s-investory/404889-radna_valna_hromada_28_dubna_2015.html
https://www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady/
http://www.ceskatelekomunikacniinfrastruktura.cz/
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HISTORIE A VZNIK CETIN 

Základní údaje o CETIN 

CETIN je akciová společnost, která vznikne podle práva České republiky v důsledku Rozdělení, a to 

ke dni zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku. Údaje blíže identifikující CETIN obsahuje Projekt. 

Důležité události v dosavadním vývoji podnikání O2 

CETIN je nástupnickou společností Rozdělované společnosti. Níže shrnujeme základní milníky 

v dosavadním podnikání Rozdělované společnosti. 

Založení akciové společnosti 

Rozdělovaná společnost byla založena 1. 1. 1994 jako akciová společnost pod obchodním jménem 

SPT TELECOM, a.s. Zakladatelem byl Fond národního majetku České republiky, který do akciové 

společnosti převedl majetek státního podniku SPT TELECOM, státní podnik. 

Privatizace 

V roce 1994 byly akcie SPT TELECOM, a.s. zařazeny do druhé vlny privatizace. V následujícím roce 

1995 Česká republika prodala část svého podílu v Rozdělované společnosti zahraničnímu 

strategickému partnerovi, konsorciu TelSource. Po prodeji podílu měla Rozdělovaná společnost tuto 

vlastnickou strukturu: Česká republika - 51,1 %, TelSource – 33,5 % a drobní akcionáři – 21,1 %. 

V roce 2005 prodala Česká republika svůj většinový podíl (51,1 %) v Rozdělované společnosti 

španělské telekomunikační společnosti Telefónica S.A. 

Mobilní operátor - Eurotel 
V roce 1991 byla založena společnost Eurotel Praha, spol. s r.o. V roce 2003 se Rozdělovaná 

společnost stala 100% vlastníkem společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. 

Dne 1. 7. 2006 přešlo na Rozdělovanou společnost jmění zanikající společnosti Eurotel Praha, spol. 

s r.o. Rozdělovaná společnost se tím stala právním nástupcem zaniklé společnosti Eurotel Praha, spol. 

s r.o.  

O2 

Rozdělovaná společnost se od 1. 7. 2006 přejmenovala na Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a začala 

používat novou značku O2. 

Obchodní firma Rozdělované společnosti se změnila na Telefónica Czech Republic, a.s. (2011), O2 

Czech Republic a.s. (2014). 

Dceřiné společnosti 

Nejvýznamnější dceřinou společností je O2 Slovakia, s.r.o., která je mobilním operátorem na 

Slovensku. Ta byla původně založena v roce 2002 jako CZECH TELECOM Slovakia s.r.o. pro 

zajišťování komerčního provozu mezinárodní infrastruktury Rozdělované společnosti s přístupovým 

bodem v Bratislavě. Slovenská dceřiná společnost získala v roce 2006 licenci na využívání frekvencí 

GSM a UMTS a stala se mobilním operátorem. 

Rozdělovaná společnost vlastní (100%) dvě zahraniční dceřiné společnosti - CZECH TELECOM 

Austria GmbH se sídlem ve Vídni, Rakousko a CZECH TELECOM Germany GmbH se sídlem 

ve Frankfurt am Main, Německo. Obě dceřiné společnosti byly založeny v roce 2002 a zajišťují 
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komerční provoz mezinárodní infrastruktury Rozdělované společnosti s přístupovými body ve Vídni 

a ve Frankfurtu. 

Od roku 2011 je Rozdělovaná společnost jediným společníkem společnosti Internethome, s.r.o., 

která poskytuje služby připojení k internetu prostřednictvím technologie wifi. 

Na počátku roku 2012 byla založena dceřiná společnost Informační linky, a.s. za účelem poskytování 

informačních a asistenčních služeb. Rozdělovaná společnost prodala 80 % akcií této dceřiné 

společnosti v únoru 2012 a prodej zbývajícího podílu byl dokončen v roce 2013. 

Od roku 2012 je Rozdělovaná společnost vlastníkem (100%) společnosti Bonerix s.r.o., 

která poskytuje mobilní hlasové a internetové služby s vysokou přidanou hodnotou zákazníkům 

Rozdělované společnosti ve skupině zaměstnaneckých a komunitních programů. 
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INVESTICE 

Hlavní investice CETIN za relevantní účetní období: 

(v mil. Kč) Rok končící 

k 31.12.2013 
Rok končící 

k 31.12.2014 
Sítě a Provoz  2 230 1 463 
IT a Produkty  68 75 
Dceřiné společnosti a ostatní investice 406 282 
Zákaznická řešení 430 167 
Nemovitosti a bezpečnost 156 26 
Investice pro společnost O2 Slovakia realizované v České republice  10 13 
Celkem   3 300 2 026 

 

Všechny hlavní investice byly realizovány na území České republiky. 

Hlavní investice v roce 2013 

V mobilní části dominovaly především investice do rozšiřování konceptu strategie Best internet (3G 

a 4G datová technologie). Počet základnových stanic 3G technologie (UMTS/HSPA) se v průběhu 

roku 2013 zvýšil o 430 na 3 031 a pokrytí obyvatelstva signálem 3G sítě dosáhlo na konci roku 2013 

zhruba 78,6 % a signálem 4G sítě 4,54 %. Pokud jde o mobilní sítě druhé generace (GSM a EDGE), 

společnost CETIN se v roce 2013 soustředila na jejich další rozšiřování zejména na nově 

vybudovaných úsecích silnic, dálnic, v průmyslových a obchodních centrech, s ohledem na potřeby 

zajištění kvality signálu v těchto lokalitách. Pokrytí obyvatel dosáhlo na konci roku 2013 výše 99,4%. 

Díky stále masivnějšímu rozvoji a využívání „chytrých“ telefonů zákazníky vzrostl datový provoz v 

mobilních sítích v době provozních špiček o více než 20 % ve srovnání s hodnotami v roce 2012. 

V souvislosti s tímto nárůstem zaměřilo CETIN významnou část svých investic do navýšení kapacity 

především 3G sítě. V roce 2013 rovněž investovala do posílení páteřní infrastruktury sítě 

a do restrukturalizace prvků mobilního jádra, a to za použití nejmodernějších technologií. Mobilní 

telefonní ústředny byly postupně nahrazovány moderními Media Gateway technologiemi. CETIN 

v roce 2013 spustilo také provoz vysokorychlostní sítě 4G (LTE) ve čtyřech lokalitách (Jesenice 

u Prahy, letiště Ruzyně, centrum Prahy a Brna) s pokrytím 4,5 % obyvatel.  

V oblasti pevných sítí směřovaly investice především do posílení kapacity přenosové sítě v souvislosti 

s technologií VDSL. V roce 2013 došlo k nárůstu počtu uživatelů technologie VDSL o více než 39 % 

oproti předchozímu roku, což vedlo ke zvýšeným nárokům na kapacitu celé přenosové sítě. 

Pro uspokojení poptávky byla rozšířena kapacita přípojných bodů a byly posíleny kapacity 

přenosových linek v páteřní síti. Společnost v tomto roce také implementovala novou platformu 

pro službu O2 TV, internetové televize s vlastnostmi a programovou nabídkou, která je na našem trhu 

unikátní, což vedlo k nárůstu počtu zákazníků meziročně o více než 10 %. 

Hlavní investice v roce 2014 

V roce 2014 pokračovala CETIN v uplatňování investiční politiky, jejímž hlavním cílem byl rozvoj 

a podpora technologií s růstovým potenciálem a rozšiřování pokrytí mobilní datové sítě novými 

technologiemi. 
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V roce 2014 došlo k navázání na podpis smlouvy z roku 2013 a zahájení sdílení sítí druhé a třetí 

generace mezi společností O2 Czech Republic a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s., a to v částech 

okresů Pardubice a Hradec Králové. V květnu navíc oba operátoři oznámili rozšíření této dohody 

o sdílení sítí čtvrté generace (4G). Tyto dohody umožňují dosáhnout velmi podstatných úspor 

investičních nákladů při rozšiřování pokrytí mobilním signálem. 

Operátoři při správě a výstavbě sítí spolupracují za účelem zlepšení pokrytí, a zejména zvýšení 

efektivity provozu. Z této dohody byly vyňaty dvě největší česká města, Praha a Brno. Mimo projekt 

sdílení pokračoval také samostatný rozvoj sítě 4G v Praze i Brně. Ke konci roku 2014 došlo 

k dokončení pokrytí dálnice D1 z Prahy do Brna 4G sítí. Pokrytí obyvatelstva rychlým internetem 

dosáhlo ke konci roku 93 %. Ve vybraných lokalitách byla nasazena také technologie LTE Advanced, 

která umožňuje s patřičnými přístroji využít při stahování dat rychlost až 185 Mbit/s. 

V oblasti pevných sítí směřovaly investice nadále zejména do posílení kapacit přenosové sítě spojené 

se službou na bázi technologie VDSL. V roce 2014 došlo k dalšímu nárůstu počtu uživatelů 

technologie VDSL o více než 16 % oproti předchozímu roku, což dále zvýšilo nároky na kapacitu sítě. 

Taktéž došlo i k výraznému nárůstu počtu uživatelů O2 TV, internetové televize s vlastnostmi 

a programovou nabídkou, která je na našem trhu unikátní, a to meziročně o dalších 18 %. 

Hlavní investice budoucích let 

V období let 2015–2016 bude klíčovou oblastí investic CETIN v České republice nadále oblast fixního 

a mobilního broadbandu, jež umožní v následujícím období další zkvalitnění, zefektivnění a rozšíření 

poskytovaných telekomunikačních a datových služeb. Rok 2015 bude klíčový především díky 

probíhající výstavbě 4G sítě a s ní související investice na celkovou implementaci této technologie 

nutné ke splnění povinných kritérií udělení licence. 

V roce 2015 dojde také k akceleraci investic do konsolidace a sdílení sítí druhé a třetí generace 

se společností T-Mobile Czech Republic a.s. s cílem dosáhnout v následujících letech výrazných úspor 

nákladů na provoz a údržbu těchto sítí. 

V oblasti poskytování fixních datových služeb se CETIN plánuje zaměřit na další rozvoj xDSL 

technologie s cílem do dvou let zdvojnásobit rychlost připojení. Půjde o kombinaci zavedení nových 

xDSL technologií a posunutí klíčových síťových prvků blíže k zákazníkovi za účelem zvýšení 

poskytované rychlosti. 

Zároveň bude CETIN pokračovat v investicích do provozní efektivity a obnovy stávající 

technologické infrastruktury. 

Řídící orgány Rozdělované společnosti odsouhlasily a Rozdělovaná společnost uzavřela smlouvy 

se společností T-Mobile Czech Republic a.s. ohledně investic do budování LTE sítě a konsolidaci 

2G/3G mobilních sítí. Současně řídící orgány Rozdělované společnosti nezaložily v souvislosti s touto 

smlouvou pro společnost pevný závazek. 

Ohledně dalších výše uvedených investic dosud řídící orgány Rozdělované společnosti nezaložily 

pro společnost pevný závazek. 
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PŘEHLED PODNIKÁNÍ 

Hlavní činnosti CETIN 

Předmět podnikání CETIN vymezuje čl. 3 návrhu stanov CETIN, které jsou součástí Projektu. 

Hlavní činností CETIN je provoz fixní a mobilní sítě, kterou do Rozdělení provozovala O2. Síť 

CETIN je multiservisní přístupová, agregační a páteřní infrastruktura, která zprostředkovává přístup 

zákazníků jiných operátorů k jejich fixním a mobilním hlasovým, datovým, video službám. 

Její hlavní přednosti jsou vysoká spolehlivost, vysoké pokrytí obyvatelstva pro fixní i mobilní přístup 

a vysoká kapacita a podpora většiny protokolů a standardů používaných v telekomunikacích. 

Infrastruktura sítě CETIN se skládá z několika síťových platforem:  

Mobilní přístupová síť 

Mobilní přístupová síť sestává z cca 5300 makro venkovních základnových stanic a 750 mikro 

základnových stanic, které jsou především umístěny v různých objektech pro vnitřní pokrytí mobilním 

signálem. Základnové stanice jsou vybaveny technologií zajišťující komunikaci mobilních zařízení 

(telefony, tablety, modemy, atd.). Mobilní přístupová síť pokrývá svým signálem 99,6 % obyvatelstva 

ČR. Současný stav pokrytí pro mobilní volání je zobrazen na následující mapě: 

 

Mobilní internet, což jsou sítě 3GHSPA a LTE dohromady pokrývá 93 % obyvatel. 

Současný stav pokrytí pro mobilní internet je zobrazen na následující mapě: 

 

Fixní přístupová síť 

Infrastrukturu fixní přístupové sítě tvoří cca 20 milionů kmp (kilometr-pár) metalických měděných 

kabelů. Kabely jsou zakončeny v místech tzv. hlavních rozvodů, kde je zároveň umístěna i další 

technologie pro datové a hlasové služby. Průměrná délka smyčky od hlavního rozvodu k účastnické 

zásuvce je 1,8 km. 
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Do přístupové fixní sítě patří i optické kabely, které jsou budovány postupně, především v nových 

obytných celcích a postupně budou nahrazovat měděné kabely. CETIN má zatím vybudovanou 

optickou přístupovou síť pro cca 12.000 domácností. 

Agregační a páteřní síť (transportní síť) tvoří optické kabely se čtyřmi úrovněmi optických sítí, 

s celkovou délkou přesahující 38.000 km optických kabelů. V první, nejvyšší úrovni je propojeno 

v polygonu 14 hlavních měst. Druhá úroveň, regionální, v kruhové topologii, propojuje přibližně 

100 hlavních regionálních center. Třetí a čtvrtá úroveň optické sítě je primární a sekundární agregační 

síť, propojující cca 2300 místních bodů v kombinované kruhové a hvězdicové topologii. 

Následující mapy zobrazují schéma 1. úrovně páteřní sítě a celkovou optickou síť. 

 

 

Tato základní infrastruktura je vybavena technologiemi, které umožňují přenos hlasových a datových 

služeb pro mobilní i fixní sítě do propojovacích bodů, kde jsou služby předávány do sítí jiných 

operátorů včetně mezinárodních sítí. 

Síť CETIN podporuje přenos video signálů v HD kvalitě pro koncové uživatele i profesionální použití. 

Členění celkových příjmů podle kategorie činnosti 

Následující tabulka zachycuje členění celkových výnosů CETIN za období 2013 a 2014, 

které odpovídá pro forma finančním informacím CETIN. Uvedené informace jsou ilustrativní a byly 

připraveny na základě předpokladů uvedených v části „PRO FORMA FINANČNÍ INFORMACE 

CETIN K 31. 12. 2014“ tohoto Memoranda: 

Členění výnosů dle kategorií  
(v milionech Kč, neauditováno) 

Rok končící 
k 31.12.2014 

Rok končící 
k 31.12.2013 

   
Výnosy z telekomunikačních služeb:   
  - fixní segment 8 003 8 596 
  - mobilní segment 5 260 6 191 
  - transit 5 766 4 638 
Ostatní výnosy z netelekomunikačních služeb 489 517 
Výnosy celkem 19 518 19 942 
 

Převážná většina výnosů je generována na území České republiky. 
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Regulatorní prostředí 

CETIN se bude pohybovat na trhu elektronických komunikací v České republice, který je zároveň 

silně regulovaným prostředím. Regulace je prováděna především Českým telekomunikačním úřadem 

(dále jen „ČTÚ“) a dále i Ministerstvem průmyslu a obchodu, Úřadem pro ochranu hospodářské 

soutěže a orgány Evropské unie. 
Regulační povinnosti v oblasti poskytování služeb elektronických komunikací se ukládají postupem 

vymezeným v zákoně č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). ČTÚ provádí v intervalech jednoho až 

tří let analýzy relevantních trhů produktů a služeb, které jsou vymezené Opatřením obecné povahy 
OOP/1/02.2008-2 ve znění OOP/1/04.2012-4, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru 
elektronických komunikací. (OOP 1). Aktuální OOP 1 vymezuje osm relevantních trhů, vč. trhů 
terminace v pevné a mobilní síti a trhů přístupu k infrastruktuře, datovému toku, a koncovým 

segmentům pronajatých okruhů. Pokud ČTÚ na vymezeném relevantním trhu identifikuje podnik 
s významnou tržní silou, uloží tomuto podniku jednu nebo několik regulačních povinností (přístup 
k síti, transparence, nediskriminace, oddělená evidence nákladů a výnosů, cenová regulace). 
V návaznosti na nové doporučení Komise o relevantních trzích 2014/710/EU ČTÚ připravuje změnu 

OOP 1. Návrh nového OOP 1 vymezuje čtyři relevantní trhy: terminace v pevné a mobilní síti (trhy 

1 a 2), místního přístupu k infrastruktuře (trh 3a), centrálního přístupu k datovému toku (trh 3b), 
a vysoce kvalitního přístupu (trh 4). Následující kolo analýz trhů tak ČTÚ provede na základě nového 

doporučení Komise a nového OOP 1. 

Analýzy relevantních trhů 
Lze předpokládat, že společnost CETIN bude pokračovat v plnění relevantních povinností, které uložil 

na základě analýz relevantních trhů ČTÚ v předchozích obdobích. 
Na základě výsledků analýzy trhu č. 2 - originace v pevné síti z roku 2013 byla společnosti O2 
uložena povinnost poskytovat přístup do své sítě za účelem poskytování telekomunikačních služeb 

začínajících v síti O2. Cenovým rozhodnutím CEN/2/03.2014-33 ČTÚ změnil maximální cenu, kterou 

může O2 (resp. po Rozdělení CETIN) účtovat jiným poskytovatelům telekomunikačních služeb za 
službu původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě. Původní ceny originace

1 
byly s uplatněním od 1. června 2014 změněny na 0,31 Kč/min bez DPH. 
Dále ČTÚ snížil rozhodnutím CEN/3/05.2014-87 maximální ceny terminace ve veřejných pevných 

sítích na 0,03 Kč/min na základě nákladového modelu tzv. BU-LRIC. Nová cena se uplatňuje 
od 1. srpna a nově se vztahuje i na terminaci na negeografická čísla. Regulovaná cena terminace 

v pevných sítích se podle uvedených rozhodnutí uplatní pouze na volání z telefonních čísel s kódy 

zemí Evropského hospodářského prostoru. 
V roce 2014 ČTÚ provedl analýzy trhů č. 4 – velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě 

(včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě, č. 5 – 
velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací, č. 6 – velkoobchodní 

koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo 

vyhrazené kapacity. Analýzy obsahují návrh některých nových povinností, zejména zpřístupnění 

kabelovodů a trubek třetím stranám pro umístnění vlastních optických kabelů, zpřístupnění optických 

přístupových sítí a zajištění tzv. rovnocennosti vstupů pro NGA přístupy. V současnosti probíhá 

proces uložení povinností O2 jako podniku s významnou tržní silou na těchto trzích. 

Státní politika a podpora v oblasti vysokorychlostního přístupu k internetu 
S ohledem na cíle vytyčené Evropskou komisí v Digitální agendě 2020 a ve státní politice pro oblast 

elektronických komunikací Digitální Česko 2.0 pokračoval ČTÚ ve vyhodnocení dat získaných 
z průzkumu penetrace infrastruktury pro poskytování služeb vysokorychlostního přístupu k internetu 
v České republice. Závěry z tohoto průzkumu poslouží jako jeden z podkladů pro rozhodování 

o možném využití veřejné podpory na budování sítí nové generace. 
Vláda České republiky pokračovala v přípravě znění operačních programů strukturálních fondů 

Evropské unie pro období let 2014–2020. Oblast ICT je řešena zejména v rámci Operačního programu 

                                                      
1
Místní ústředna: 0,31 Kč/min (silný provoz) a 0,16 Kč/min (slabý provoz); první tranzitní ústředna: 0,36 

Kč/min (silný provoz) a 0,18 Kč/min (slabý provoz) 
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Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, jehož gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu 

České republiky a který obsahuje i dotace na výstavbu sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu. 
Evropský parlament schválil nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů 

na zavádění sítí vysokorychlostních elektronických komunikací. 
 
CETIN bude dlouhodobě sledovat možnosti, které nabízejí strukturální fondy. 
 
CETIN se bude účastnit veřejné diskuze o státní politice v oblasti veřejných komunikací 

prostřednictvím členství ve významných oborových asociacích, které svou činností podporují rozvoj 

trhu elektronických komunikací v České republice, jako jsou např. ICT Unie nebo ČAEK (Česká 

asociace elektronických komunikací). 
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Pozice na trhu 
CETIN svou sítí metalických vedení pokrývá téměř všechny domácnosti v ČR. Jako jediná společnost 

na trhu disponuje souvislým celostátním pokrytím. Poskytování širokopásmové služby na technologii 
xDSL je možné na přibližně 97 % jejich účastnických metalických vedení. 
Současné pokrytí metalickým vedením je více než sedminásobné oproti ostatním společnostem 

vlastnícím optické sítě, které podle odhadů pokrývají přibližně 16 % domácností. Prostřednictvím 

optických vláken nabízí své služby kolem 130 poskytovatelů, z nichž nejvýznamnější jsou SMART 

Comp. a.s., RIO Media s.r.o., PODA a.s., STARNET s.r.o. a Dragon Internet a.s. Optické sítě na konci 
roku 2013 pokrývaly v ČR zhruba 585 tisíc domácností.

2 Aktivních bylo k pololetí 2013 zhruba 306 

tisíc přístupů a počet roste.  
Služby broadbandu (širokopásmového přístupu k internetu) jsou rovněž poskytovány asi 48 lokálními 

poskytovateli kabelové televize. Celkový počet CATV přístupů byl k pololetí roku 2013 přibližně 510 

tisíc. Největším poskytovatelem CATV přístupů (85%) je UPC Česká republika, s.r.o., která je 

zároveň dvojkou na trhu poskytování služby přístupu k síti Internet. 
Co do počtu přístupů, WiFi poskytovatelé jich souhrnně nabízí zhruba stejně jako je počet aktivních 

přístupů k xDSL, cca 950 tisíc. Téměř 30% podíl na trhu je souhrnně tvořen více než 1000 

poskytovateli WiFi přístupů, což je specifikum českého trhu. Ovšem jenom u 14% firemních uživatelů 

je WiFi označena za primární technologii. U těchto přístupů dochází postupně k modernizaci, buďto 

(částečným) nahrazováním či rozšiřováním optickými vlákny, nebo přechodem na vyšší frekvenční 

pásma. 
Co se týče mobilních přístupů, pro většinu zákazníků je mobilní přístup spíše doplňkovým způsobem 

připojení. 
 
Podíly širokopásmových přístupů k síti Internet využívaných maloobchodními zákazníky podle 

technologií (vč. mobilních přístupů), leden 2015 (údaje za rok 2014 odhadem ČTÚ) 

 
Zdroj: ČTÚ 

  

                                                      
2 EK, Digital Agenda Scoreboard 2014, Broadband coverage in Europe as of end 2013 
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Rozdělení fixních širokopásmových přístupů v ČR podle přístupových rychlostí: 
 

 
Zdroj: ČTÚ 

Zpřístupnění místní smyčky je v ČR využíváno pouze v malé míře. Ze všech vedení, na nichž je 

poskytována širokopásmová služba, je podíl zpřístupněných vedení necelá 3 %. To je důsledkem 

značného rozvoje alternativní infrastruktury (CATV a WiFi). Vzhledem k tomuto vlivu je potenciál 

zpřístupnění metalických vedení ve srovnání s většinou členských států EU nižší přesto, že cena těchto 

vedení je v ČR nižší, nežli je evropský průměr. Zpřístupněná vedení se koncentrují zejména 
v lokalitách s větší hustotou obyvatel a alternativní poskytovatelé je využívají především pro business 

zákazníky. 

Podíly velkoobchodně poskytovaných služeb O2 k lednu 2014 je v následujícím rozložení: 
 

 

Zdroj: EK, Digital Agenda Scoreboard 2014 

Na trhu pronájmu okruhů je CETIN nejvýznamnějším poskytovatele služeb vzhledem k vlastnictví 

účastnických metalických vedení pokrývajících celé území republiky. Služba pronájmu okruhů je 

jedinou nabídkou na trhu s celoplošným pokrytím, která umožňuje soustředění více koncových úseků 
do jednoho předávacího bodu, ovšem u vyšších rychlostí může být omezena dostupností a kvalitou 

vícero vedení v jedné lokalitě. 
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Tržní podíl jednotlivých poskytovatelů vyjádřený v počtu koncových úseků pronajatých okruhů 

do 2Mbit/s vč. k 31. 12. 2013 
 

 
Zdroj: ČTÚ 

Tržní podíl jednotlivých poskytovatelů vyjádřený v počtu koncových úseků pronajatých okruhů  
nad 2Mbit/s k 31. 12. 2013 
 

 
Zdroj: ČTÚ 
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Velkoobchodní služby poskytované CETIN 

Přístup ke koncovému bodu účastníka v pevné telefonní síti a služby fixního hlasu, 

broadbandu a IPTV 
Pro zajištění potřeb poskytování služeb elektronických komunikací si poskytovatelé 

telekomunikačních služeb budou od CETIN pronajímat infrastrukturu počínaje koncovým bodem 

účastníka a konče koncovým bodem volaného účastníka nebo propojovacím bodem s jiným 

síťovým operátorem než je CETIN. Součástí služby jsou i veškeré doplňkové služby spojené s 

tímto koncovým bodem. 

Struktura ceníku zohledňuje: 

  Jednorázové ceny souvisejí se zřízením linky a služby (PSTN/ISDN, ADSL/VDSL/FTTx, 

IPTV). 

  Měsíční ceny za koncový bod, resp. návaznou službu, vycházejí z nákladových modelů, 

na základě kterých jsou v současnosti tyto služby regulovány. V případě, že se na jednom 

koncovém bodu sítě poskytuje jak služba hlasová, tak i internetová, je celková cena za jednu 

přípojku tvořena jednou cenou za přístup ke koncovému bodu, cenou za hlasový port (např. 

PSTN) a cenou za ADSL/VDSL port. 

  Cena za kapacitu vymezenou v páteřní síti pro zabezpečení přenosu hlasového, resp. 

datového provozu 

Přístup ke koncovému bodu (dále jen „KB“) 
Služba připojení k síti v koncovém bodě umožňuje spojení mezi přístupovým bodem 

v technologickém uzlu sítě CETIN a koncovým bodem zákazníka. Služba je podmínkou 

pro zřízení služeb přístupu k veřejně dostupné telefonní službě a přístupu k širokopásmovým 

službám. Kombinací výše uvedených služeb lze zajistit poskytování stávajících retailových 

služeb. Připojení k síti může být realizováno ve variantách: 

 základní přípojka – připojení prostřednictvím kovových účastnických vedení pro poskytování 

služby na technologiích PSTN, ISDN2 nebo xDSL; 

 digitální přípojka E1 pro připojení pobočkové ústředny s rozhraním ISDN30 nebo 2MBL; 

 optická přípojka - připojení prostřednictvím optické přístupové sítě. 

Přístup k hlasovým službám v KB sítě 
Služba přístupu k veřejně dostupné telefonní službě poskytuje kapacitu spojovací sítě pro přenos 

volání (uskutečnění hovoru) do koncového bodu účastníka v síti CETIN nebo do propojovacího 

bodu sítě CETIN s jinou sítí. Služba je poskytována ve 4 základních variantách (HTS, ISDN 2, 

ISDN 30, 2MBL) 

Přístup k širokopásmovým službám 
Služba přístupu k širokopásmovým službám poskytuje účastníkovi připojení k internetu 

a multimediálním službám. Službu je možné využít ve 3 základních variantách: 

 „DSL CA“ přístup k internetu prostřednictvím kovových vedení v přístupové síti 

 „Optical CA“ přístup k internetu prostřednictvím optických vedení v přístupové síti  

 „Multimedia CA“ přístup k multimediálním službám, např. k internetové televizi 

prostřednictvím kovových nebo optických vedení v přístupové síti. 
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Mobilní služby - Přístup k rádiové mobilní síti 
Služby mobilní přístupové sítě CETIN zajištující přenos dat mezi páteřní (core) sítí mobilního 

operátora a jeho mobilními účastníky (tj. od předávacího rozhraní mobilního operátora až 

po rádiový prostředek (anténu) pro šíření rádiového signálu) 

Struktura ceníku vychází z: 

 aktiv mobilní přístupové sítě 

 infrastrukturních nákladů pro přenosovou síť 

 nákladů na provoz a údržbu sítě 

 očekávaných investic 

Fixní datové služby (Reference Access Digital Offer) 

Fixní datové služby (dále jen „RADO“) slouží pro poskytnutí služeb symetrických přístupů 

k Internetu a budování virtuálních privátních sítí na bázi vysokorychlostního směrování síťového 

provozu (MPLS) od přípojek malých poboček po vysokorychlostní přístupy do velkých centrál. 

Struktura ceníku bude zohledňovat jednorázové a měsíční ceny za přípojku. Jednorázové ceny za 

zřízení přípojky vycházejí z nacenění procesních nákladů souvisejících se zřízením datové 

přípojky. Měsíční ceny za přípojku zohledňují náklady přístupové sítě (poslední míle) a 

přístupové technologie přepočtené na port. Měsíční cena za přípojku zohledňuje náklady části 

páteřní sítě až po úroveň krajských měst.  

Carrier of Carriers 
Jedná se o poskytnutí služeb transportu na bázi vysokorychlostního směrování síťového provozu 

(MPLS) v krajské páteřní části. 

Ostatní služby bod-bod 
Jedná se o služby včetně páteře z jedné adresy koncového zákazníka do druhé, které budou 

poskytovány za individuálních podmínek do konce životnosti technologií. Dále budou v této 

skupině poskytovány nové nestandardní a mezinárodní datové služby za individuálních podmínek 

případ od případu. 

Datová centra 
Jde o informační služby firemním zákazníkům spočívající převážně v poskytování softwarových 

řešení správy a řízení dat, včetně poskytování služeb správy a úschovy dat (Housing ICT a 

Hosting IT). 

Mezinárodní služby 
Zajištění stávajících hlasových (fixních i mobilních) a datových mezinárodních služeb 

a rozšiřování standardního velkoobchodního businessu s ostatními partnery. Jedná se především 

o mezinárodní hlasové služby, technické zabezpečení funkčnosti telekomunikačních služeb 

pro české účastníky v cizině (v roamingu), zabezpečení přístupu k mezinárodní internetové síti 

nebo zabezpečení přístupu k mobilní síti v zahraničí. 

Vliv na údaje v rámci přehledu podnikání 
 
Údaje uvedené v této kapitole Přehled podnikání nebyly ovlivněny žádnými výjimečnými faktory. 



Stránka 42 ze 104 

 
Pro podnikání nebo ziskovost CETIN nejsou podstatné souhrnné údaje o závislosti CETIN nebo 
Rozdělované společnosti na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních 

smlouvách nebo nových výrobních postupech.  

Výzkum a vývoj, patenty a licence 

 
Popis politiky Rozdělované společnosti nebo CETIN pro výzkum a vývoj v každém finančním roce 

v období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje, včetně částky vynaložené na výzkumné a 

vývojové činnosti sponzorované Rozdělovanou společností není významný.  
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TRENDY 

Hlavní trendy, které jsou již po určitou dobu patrné a které zřejmě budou mít vliv na podnikání CETIN 

v následujícím finančním roce: 

• změna regulačního prostředí 

• rozšíření pevného širokopásmového připojení další generace  

• tlak na diferenciaci pokrytí mezi mobilními operátory s vlastní sítí na nové vrstvě LTE 

•  rozšiřování objemů/snižování cen na mezinárodních trzích hlasových služeb a trzích kapacity 

dat  

• konsolidace sítě mezi hráči v daném oboru 

• Quad play (bezdrátový širokopásmový přístup k internetu, televize a telefon) a balíček videí 

Změna regulačního prostředí: v roce 2015 a v dohledné budoucnosti lze s různou mírou jistoty 

očekávat řadu změn. V prvé řadě lze očekávat, že Český telekomunikační úřad (ČTÚ) do konce roku 

poskytne oprávněným stranám právo požádat o přístup k pasivní pevné infrastruktuře O2 (CETIN), 

např. kanálům, za regulované ceny. Dále na maloobchodním trhu očekáváme všeobecné zmírnění ex 

ante regulace na relevantních trzích č. 1 a 2 (vymezených opatřením obecné povahy Českého 

telekomunikačního úřadu č. OOP/1/04.2012-4) s možností, že budou z režimu ex ante úplně vyjmuty. 

Rovněž se očekává, že Evropská unie rozdělí značné strukturální finanční prostředky za účelem 

dosažení svých plánů na širokopásmové připojení. Dle očekávání by to mělo činit celkem 14 mld. Kč, 

přičemž žádosti o projekty by měly být přijímány od třetího čtvrtletí 2015. V neposlední řadě ČTÚ 

veřejně vyjádřil svůj zájem o provedení tržních studií oblastí, o jejichž řádné fungování má obavy, tj. 

mobilní backhauling a ceny virtuálních operátorů za zprostředkované hovory pro LTE. 

Pevné širokopásmové připojení další generace: známe více než 100 subjektů, které v současné době 

na trhu nasazují infrastrukturu FTTx. Přestože nemáme k dispozici definitivní počty, celkový počet 

domácností, které mají přístup k této infrastruktuře, se odhaduje na 600.000 až 800.000. Očekáváme, 

že se tempo těchto investic během roku 2015 z mnoha důvodů zrychlí. Většina těchto hráčů se 

angažuje i v segmentu pevného širokopásmového připojení s použitím nelicencovaného bezdrátového 

spektra; z hlediska hospodářské soutěže čelí tato technologie vážné hrozbě používání řešení 

širokopásmového připojení v domácnostech prostřednictvím LTE od všech tří operátorů s vlastní sítí. 

Kromě toho může výše uvedený vývoj regulačního prostředí zajistit větší atraktivnost těchto investic 

pro všechny strany.   

Nové technologie zároveň podstatně zvýšily výkon měděné technologie. Díky tomu, že vláknová 

optika je nyní blíže koncovému zákazníkovi, a díky nasazení vzdálených DSLAMů a 

vektorování/bondingu bude O2 moci podstatně zvýšit pokrytí domácností, kam bude moci dodávat 

širokopásmové připojení další generace (>30 Mbps (downstream)). Tyto investice začnou viditelně 

ovlivňovat trh v roce 2015. CETIN uvede na trh restrukturované modely stanovování 

velkoobchodních cen určené pro zajištění rychlého využívání těchto služeb ze strany maloobchodních 

zákazníků O2 i mezi jinými operátory.  

Tlak na diferenciaci pokrytí na LTE: Vodafone Česká republika během roku 2014 uvedl na trh 

v téměř celé republice vrstvu LTE na 3 MHZ nosiči v pásmu 900 MHz. Ta měla velmi malou kapacitu 

a pásmo frekvencí není podporováno všemi handsety, což omezuje její komerční význam, nicméně 



Stránka 44 ze 104 

přesto stimulovala zájem o získání diferenciace pokrytí, což v některých případech vedlo všechny 

operátory k tomu, aby se pokusili postupovat rychleji, než jak stanoví zákonem přísně stanovené 

závazky ohledně uplatnění licence jak na celostátní úrovni, tak v mikroregionech. Tento trend bude 

zřejmě pokračovat a má tendenci ke zrychlené poptávce po vláknech FTTS mezi všemi operátory, 

přičemž CETIN je v jedinečně výhodné pozici tato vlákna poskytovat vzhledem ke stávající hustotě 

optické sítě. 

Rozšiřování objemů/snižování cen na mezinárodních trzích kapacity dat: O2 se účastní 

mezinárodního obchodování v oblasti hlasových a datových služeb již po mnoho let. Očekává se, že 

toto obchodování bude klíčovou oblastí budoucího růstu CETIN. Na tomto trhu zároveň dochází 

s pokračujícím růstem objemu hlasových i datových služeb k trvalé erozi cen. Historicky je O2 

schopna udržet rentabilní růst tržeb v tomto segmentu, neočekává se však zmenšení tlaku ze strany 

konkurence. 

Konsolidace sítě mezi hráči v daném oboru: stávající spolupráce mezi O2 a T-Mobile v České 

republice bude pokračovat a očekává se, že v roce 2015 dojde ke značné konsolidaci síťových vrstev 

druhé a třetí generace. Kromě toho předpokládáme, že ostatní síťoví operátoři, jako např. Vodafone 

a České Radiokomunikace, budou mít velký zájem se podílet na částech přinejmenším pasivní sítě 

a přenosu optickým vláknem. Veřejná jednání mezi O2, T-Mobile a Vodafone ohledně sdílení sítě 

nebyla v roce 2014 ukončena a očekává se, že budou pokračovat i v roce 2015. 

Quad play (bezdrátový širokopásmový přístup k internetu, televize a telefon) a balíček videí: na 

českém trhu s placenou televizí obecně neexistuje příliš velká nabídka ve srovnání se standardy 

v jiných regionech. Očekáváme, že bude pokračovat trend přesunu atraktivního obsahu od 

neplacených kanálů k placeným službám. Většina hlavních operátorů (O2, UPC, T-Mobile) rozšiřují 

své portfolio videa na požádání a videa, televize a dalších služeb poskytovaných přes internet (OTT) 

prostřednictvím mobilních telefonů, tabletů atd. Díky tomu bude celkově zřejmě značný provoz 

probíhat přes pevné i mobilní sítě, což bude mít vliv na dimenzování všech sítí. Díky tomu má CETIN 

příležitost, jak pokud jde o uspokojování zvýšené celkové poptávky, tak pokud jde o vytváření 

velkoobchodních na míru ušitých balíčků pro operátory v této oblasti. 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA CETIN 

Popis Skupiny PPF a postavení CETIN ve skupině 

CETIN je tak součástí skupiny PPF (dále jen „Skupina PPF“), která je tvořena konsolidačním 

celkem, jehož mateřskou společností je společnost PPF Group N.V. Podíl Skupiny PPF v O2 Czech 

Republic a.s. činí 83,3%. V lednu 2014 investiční skupina PPF získala 65,9% podíl ve společnosti 

Telefónica Czech Republic, a.s., zahrnující rovněž 100 % v dceřiné společnosti Telefónica Slovakia, 

s.r.o. (Telefónica CR/SK) od společnosti Telefónica, S.A. V srpnu 2014 získala Skupina PPF v procesu 

tzv. povinné nabídky převzetí ve vztahu k akciím vydaným společností O2 Czech Republic a.s. celkem 

7,1%. V říjnu 2014 získala Skupina PPF další 10,1% podíl nákupem zbývajícího balíku akcií 

od původního majoritního vlastníka Telefonica SA a balíku akcí, které získala UniCredit Bank 

v průběhu tzv. povinné nabídky převzetí. V prosinci 2014 Skupina PPF zveřejnila dobrovolnou 

nabídku odkupu akcií od drobných akcionářů, ve které získala v únoru 2015 dalších 0,12% podíl.  

Rozdělovaná společnost je ovládána společností PPF Arena 2 B.V. (73,2%) a společností PPF A3 B.V. 

(10,1%), společnostmi založenými dle práva Nizozemského království, se sídlem Strawinskylaan 933, 

1077 XX Amsterdam, Nizozemské království, registrovanou v obchodním rejstříku Obchodní komory 

v Amsterdamu pod č. 59029765. Obě jsou dceřinými společnostmi společnosti PPF Group N.V. a 

jednají ve shodě.   

Skupina PPF má svou korporátní vlastnickou a řídicí strukturu v Nizozemsku: společnost PPF Group 

N.V. se sídlem v Amsterdamu. Společnost PPF Group N.V. je klíčovou holdingovou společností 

skupiny PPF, kde jsou přijímána strategická rozhodnutí, kterými se řídí činnost celé Skupiny PPF. 

Zakladatelem a majoritním akcionářem společnosti PPF Group N.V. je Petr Kellner (podíl 

na hlasovacích právech: 98,94 %). Dalšími akcionáři společnosti PPF Group N.V. jsou pan Ladislav 

Bartoníček (podíl na hlasovacích právech: 0,53 %) a pan Jean-Pascal Duvieusart (podíl na hlasovacích 

právech: 0,53 %). Pan Petr Kelner disponuje nepřímým podílem na hlasovacích právech a základním 

kapitálu CETIN ve výši 83,3 %. 

Ovládající osoby budou ovládat CETIN pouze na základě své přímé, resp. nepřímé majetkové účasti, 

resp. podílu na hlasovacích právech, v CETIN. 

Významné společnosti, které tvoří Skupinu PPF 

Skupinu PPF tvoří tyto významné společnosti v těchto oblastech: 

Bankovnictví  
HomeCredit B.V. (86.624% podíl PPF Group N.V.), společnost vlastní podíly v dalších společnostech 

působících v bankovnictví a spotřebitelském financování; 

PPF banka a.s. (92.96 % podíl PPF Group N.V.); 

Air Bank a.s. (86.624 % podíl PPF Group N.V.); 

Biotechnologie 

SotioN.V. (92%podíl PPF Group N.V.) společnost vlastní podíly v dalších společnostech působících 

v oblasti biotechnologického výzkumu a vývoje; 
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Pojišťovnictví 

PPF LifeInsurance LLC (100% podíl PPF Group N.V.); 

HomeCreditInsurance LLC (nepřímý 100%podíl PPF Group N.V.); 

Generali PPF Holding B.V. (24% podíl PPF Group N.V.), společnost vlastní podíly v dalších 

společnostech působících v oblasti pojišťovnictví; 

Prodej spotřební elektroniky 

Eldorado LLC (nepřímý 100% podíl PPF Group N.V.); 

Reality 

PPF Real EstateHolding B.V. (100% podíl PPF Group N.V.), společnost vlastní podíly v dalších 

společnostech působících v odvětví realit (development a správa nemovitostí); 

Telekomunikace 

O2 Czech Republic a.s. (nepřímý 83,3% podíl PPF Group N.V.); 

Těžba nerostných surovin 

Polymetal International Plc. (nepřímý 18,55% podíl PPF Group N.V.); 

Zemědělství 

Bavella B.V. (100% podíl PPF Group N.V.), společnost vlastní podíly v dalších společnostech 

(skupina RAV Agro) působících v oblasti zemědělství; 

Závislost CETIN na společnostech ve Skupině PPF 

Společnost CETIN nebude personálně propojená se společností O2 Czech Republic a.s. Společnost 

nebude koncernově řízena. 

Ujednání, která mohou vést ke změně kontroly nad CETIN, a popis přijatých opatření 

k zamezení zneužití kontroly 

O2 nejsou známa žádná ujednání, která by mohla vést ke změně ovládání Rozdělované společnosti 

nebo CETIN. 

K zamezení zneužití kontroly nad CETIN budou uplatňována pouze standardní opatření podle § 71 

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „Zákon o 

korporacích“), tj. pokud na základě uplatňování kontroly nad CETIN vznikne na straně CETIN újma, 

bude příslušná ovládající osoba zejména povinna tuto újmu nahradit, ledaže prokáže, že mohla při 

svém postupu v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu 

CETIN. 

Významné dceřiné společnosti CETIN 

V důsledku Rozdělení přejdou na CETIN účasti v následujících společnostech, které budou po 

Rozdělení dceřinými společnostmi CETIN: 

CZECH TELECOM Germany GmbH 

Sídlo: De-Saint-Exupéry-Str. 8, 60549 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo 

Země, jejímž právem se řídí: Spolková republika Německo 

Velikost majetkové účasti (a hlasovacích práv) CETIN: 100 % 



Stránka 47 ze 104 

Základní kapitál: 25 000 EUR 

CZECH TELECOM Austria GmbH 

Sídlo: c/o Vienna CityTax Steuerberater GmbH, Untere Donaustrasse 13-15, 1020 Vídeň, Rakouská 

republika 

Země, jejímž právem se řídí: Rakouská republika 

Velikost majetkové účasti (a hlasovacích práv): 100 % 
Základní kapitál: 35 000 EUR 
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TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI 

V rozhodném období 28. 1. 2014 až 31. 12. 2014 v rámci účetního období roku 2014 existovaly nebo 

byly uzavřeny mezi O2 a osobou ovládající nebo s osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 

následující smlouvy, příp. osobou, která má podstatný vliv v O2, nebo je členem klíčového vedení O2 

nebo osoby ovládající O2: 

• Rámcová dohoda o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací, 

smluvní strana: PPF a.s., popis plnění: Společnost poskytuje smluvní straně a dalším subjektům služby 

elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí a dodává mobilní telefony a příslušenství za 

sjednaných podmínek. 

• Smlouva o poskytování hlasového řešení, smluvní strana: PPF a.s., popis plnění: Společnost 

poskytuje smluvní straně a dalším subjektům služby elektronických komunikací prostřednictvím 

pevných sítí za sjednaných podmínek. 

• Rámcová smlouva na poskytování telekomunikačních, managed services a ostatních služeb, 

smluvní strana: Air Bank a.s., popis plnění: Společnost poskytuje smluvní straně služby 

elektronických komunikací, managed services a další související služby za sjednaných podmínek. 

• Prováděcí smlouva o poskytování služeb WAN sítě, smluvní strana: Air Bank a.s., popis služby: 

Společnost poskytuje smluvní straně telekomunikační služby připojení a propojení datové sítě WAN 

za sjednaných podmínek. 

• Prováděcí smlouvy o poskytování hostingových služeb, smluvní strana: Air Bank a.s., popis 

služby: Společnost poskytuje smluvní straně hostingové služby včetně připojení a propojení do datové 

sítě WAN za sjednaných podmínek. 

• Smlouva o poskytování služby Bulk SMS Connector, smluvní strana: Air Bank a.s., popis 

služby: Společnost poskytuje smluvní straně službu hromadného odesílání SMS z aplikací zákazníka 

do sítí mobilních a pevných operátorů, včetně zahraničních, a poskytuje funkcionality související se 

zpracováním SMS zpráv.  

• Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, smluvní strana: 

Home Credit International, a.s., popis plnění: Společnost poskytuje smluvní straně hlasové a datové 

služby za sjednaných podmínek. 

• Rámcová dohoda o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací, 

smluvní strana: Bestsport Arena a.s., popis plnění: Společnost poskytuje smluvní straně služby 

elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí a dodává mobilní telefony a příslušenství za 

sjednaných podmínek. 

• Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, smluvní strana: 

Bestsport Arena a.s., popis plnění: Společnost poskytuje smluvní straně hlasové a datové služby za 

sjednaných podmínek. 

• Smlouva o poskytování služeb, smluvní strana: PPF a.s., popis plnění: předmětem smlouvy je 

poskytování podpory zejména při řízení společnosti a v oblasti interního auditu. 
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• Smlouva o službách Provozu informačních technologií, smluvní strana: PPF IT Services s.r.o., 

popis plnění: Společnost nakupuje služby spočívajících v poskytnutí IT provozu, zajištění podpory IT 

infrastruktury a aplikační podpory. 

• Rámcová smlouva o platebních a bankovních službách, smluvní strana: PPF banka a.s., popis 

plnění: předmětem smlouvy je zřízení kreditního limitu pro Společnost a zřízení účtů v CZK, EUR a 

USD. 

• Rámcová smlouva na poskytování služeb eventové agentury, smluvní strana: Public Picture & 

Marketing a.s., popis plnění: smluvní strana poskytuje Společnosti služby spočívající v přípravě a 

realizaci eventů, reklamních služeb pro různé cílové skupiny v různém rozsahu dle potřeb a zadání 

Společnosti, tzv. Below the Line služby, programy na budování loajality zainteresovaných subjektů, 

organizování konferencí, školení a přednášek, pořádání jednorázových akcí. 

• Rámcová smlouva o poskytování či zprostředkování služeb Travel Desku, smluvní strana: 

Public Picture & Marketing a.s., popis plnění: smluvní strana poskytuje Společnosti soubor služeb 

spočívající ve zprostředkování rezervace letenek, ubytování, jízdenek, zajištění víz, rezervace 

pronájmu automobilů, reporting. 

• Smlouva o spolupráci na financování nákupu zboží od O2, smluvní strana: Home Credit a.s., 

popis plnění: předmětem jsou pravidla pro poskytování bezúročných úvěrů fyzickým osobám, které 

mají s O2 uzavřenu smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací, na nákup mobilního 

hardware od společnosti O2 či jejích franšízantů, jakož i spolupráce při nabízení a poskytování 

takových úvěrů. 

• Smlouva o užití názvu arény a o další spolupráci, smluvní strana: Bestsport Arena a.s., popis 

plnění: předmětem je právo Společnosti pojmenovat arénu a využívat pro obchodní a marketingové 

účely jako generální a titulární partner arény a propagace obchodní firmy, loga, zboží a služeb 

Společnosti uvnitř i vně a ve spojení s arénou, a dále poskytování vstupenek na akce konané v aréně.  

• Dohoda o úhradě nákladů, smluvní strana: PPF Group N.V., popis plnění: obsahuje závazek 

smluvní strany nahradit Společnosti náklady, které Společnost zaplatí v souvislosti s poskytnutím 

finanční asistence pro PPF Arena 2 B.V. nebo se syndikovaným úvěrem. 

• Dohoda o vypořádání závazku, smluvní strana: PPF Arena 2 B.V., popis plnění: obsahuje 

závazek smluvní strany uhradit Společnosti plnění za provedení administrativních úkonů souvisejících 

s licenčním oprávněním O2 Info kanál.  

Transakce se spřízněnými osobami v pro forma finančních informacích CETIN za roky 2013 
a 2014 

V rámci ilustrativních pro forma finančních informací za roky 2013 a 2014 byl nově vzniklý obchodní 

vztah mezi CETIN a Rozdělovanou společností transformován do pro forma úpravy výkazu zisku 

a ztráty jako tržby z poskytnutí velkoobchodní telekomunikačních služeb a tvoří více než polovinu 

tržeb CETIN. Pro účely ocenění tohoto vztahu byly pro prodej fixních velkoobchodních 

telekomunikačních služeb CETIN použity stávající regulační pravidla telekomunikačního trhu 

aplikovaná na historické realizované objemy telekomunikačních služeb Rozdělované společnosti, 

které by byly v případě Rozdělení předmětem obchodního vztahu. Ocenění mobilních 

velkoobchodních telekomunikačních služeb je založeno na přímých a alokovaných nákladech 

přiřaditelných mobilní části infrastruktury zvýšených o související režijní náklady a přiměřený podíl 

na investičních nákladech na obnovu mobilní infrastruktury. Tento součet je poté násoben očekávanou 
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mírou návratnosti a přiměřenou mírou ziskovosti, která je na obchodní bázi vyjednána Rozdělovanou 

společností a CETIN. 

Mezi další transakce vstupující jako pro forma úprava do ilustrativních pro forma finančních informací 

za roky 2013 a 2014 patří následující služby poskytované CETIN Rozdělované společnosti: 

 služby kolokace pro fixní elementy sítě 

 housingové a hostingové služby 

 pronájem kancelářských prostor 

Objem výnosů CETIN v pro forma finančních informacích realizovaný od spřízněných osob 

představuje za rok 2013 zhruba 12 mld. Kč., tj. cca 60 % z celkových výnosů roku 2013, respektive 

zhruba 11 mld. Kč, tj. cca 56 % z výnosů roku 2014. Objem nákupů od spřízněných stran představuje 

zhruba 300 mil. Kč ročně.  

O2 a CETIN 

CETIN jako nová sesterská společnost vzniklá rozdělením O2 Czech Republic a.s. odštěpením, bude 

právně, účetně i funkčně nezávislou společností. Bude mít vlastní oddělenou strukturu a organizaci, 

nezávislé statutární orgány a management, vlastní systém kontroly a bude si sama určovat svoji 

obchodní politiku. Společnosti CETIN a O2 si nebudou vzájemně přidělovat zaměstnance; jejich 

informační a bezpečnostní systémy budou kompletně odděleny. Společnosti nebudou sdílet sídlo, 

budovy, obchodní prostory ani zásadní dodavatele a služby. 

O2 i CETIN budou – v rámci obvyklé tržní spolupráce – jedna pro druhou významnými partnery. 

CETIN bude poskytovatelem velkoobchodní služby související s infrastrukturou pevné veřejné 

komunikační sítě a fyzickou infrastrukturou mobilní veřejné komunikační sítě (vyjma mobilních 

ústředen). O2 bude nadále poskytovat maloobchodní služby, přičemž relevantní velkoobchodní služby 

bude odebírat od CETIN na smluvním základě. O2 bude představovat přibližně jednu polovinu tržeb 

CETIN v době rozdělení.  

Do CETIN přecházejí velkoobchodní smlouvy na poskytování služeb přístupu k pevné síti. O2 bude v 

obdobné pozici, jako dosavadní velkoobchodní partneři O2, kteří své maloobchodní služby 

elektronických komunikací poskytují koncovým zákazníků s využitím přístupu k síti O2. Na základě 

tzv. referenčních nabídek přístupu k síti uzavře O2 s CETIN smlouvy o přístupu k síti – konkrétně pro 

služby přístupu k hlasovým službám, k velkoobchodním službám širokopásmového připojení a k 

velkoobchodním fixním datovým službám (viz popis velkoobchodních služeb CETIN výše). 

Objednávání, zřizování a vyúčtování těchto služeb bude zajištěno přes jednotné velkoobchodní 

rozhraní CETIN, které bude k dispozici všem odběratelům služeb CETIN (tj. poskytovatelům 

maloobchodních služeb elektronických komunikací). 

Výše plnění u fixních služeb závisí na počtu přípojek a odebrané přenosové kapacitě dle ceníku 

příslušných referenčních nabídek. Platby za mobilní síť vychází z vyčíslení nákladů včetně přiměřené 

marže za mobilní rádiovou přístupovou síť, připojení základnových stanic k páteřní síti a transport 

mobilního provozu. Součástí ceny za mobilní služby jsou pak i propojovací platby od třetích stran za 

mobilní hlasový provoz do fixních a mezinárodních sítí, který zabezpečuje CETIN. CETIN poskytuje i 

služby housingu datových center a kolokace technologií, které má O2 umístěné v technologických 

prostorách CETIN. 
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Smluvní vztahy mezi CETIN a O2 budou zásadně odpovídat obvyklým tržním podmínkám s tím, že 

významná část takto poskytovaných služeb CETIN bude podléhat veřejnoprávní regulaci ze strany 

ČTÚ. 

Shrnutí významných smluv 

LTE 

Nokia Solutions and Networks Czech Republic, s.r.o. (dále jen „Dodavatel“) - FRAMEWORK 

CONTRACT FOR THE SUPPLY OF LTE equipment (E-UTRAN), OSS AND SERVICES (dále jen 

„Smlouva“) - Dodavatel je zavázán dodat CETIN, na základě objednávek vydaných CETIN i) 

technologie, ii) software, (včetně práva užít software) iii) systémy a iv) poskytnout služby v rozsahu 

a za podmínek ve Smlouvě ujednaných, to vše ve vztahu k LTE technologii. CETIN je zavázáno 

zaplatit za řádně a včas dodané i) technologie, ii) software, (včetně práva užít software) iii) systémy 

a iv) služby Dodavateli cenu sjednanou ve Smlouvě. 

Sjednaná doba trvání Smlouvy 5 let od uzavření smlouvy v roce 2014. 

Objem plnění: 5 mil EUR 

VÝSTAVBA, OPRAVY A ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEB 

Vegacom a.s. (dále jen „Zhotovitel“) - Rámcová smlouva stanovující podmínky pro provádění Díla 

v oblasti výstavby, údržby a oprav, zřizování a zajišťování služeb veřejné komunikační sítě společnosti 

O2 Czech Republic a.s. (dále jen „Smlouva“)   

Zhotovitel je na základě Smlouvy a na základě jednotlivých Dílčích smluv zavázán provádět 

pro CETIN dílo spočívající ve i) Výstavbě a opravách veřejné komunikační sítě, ii) Zřizování 

a zajišťování služeb veřejné komunikační sítě CETIN, iii) zajišťování oprav a údržby veřejné 

metalické komunikační sítě CETIN, iv) Zřizování a zajišťování služeb veřejné komunikační sítě 

CETIN – režim WIFI.  

CETIN je zavázáno provedené Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit sjednanou cenu ve Smlouvě 

ujednanou.  

Sjednaná doba trvání Smlouvy do 31.7.2017 

Objem plnění: 250 mil Kč 

 

Šindy a.s. (dále jen „Zhotovitel“) - Rámcová smlouva stanovující podmínky pro provádění Díla 

v oblasti výstavby, údržby a oprav, zřizování a zajišťování služeb veřejné komunikační sítě společnosti 

O2 Czech Republic a.s. (dále jen „Smlouva“)   

Zhotovitel je na základě Smlouvy a na základě jednotlivých Dílčích smluv zavázán provádět 

pro CETIN dílo spočívající ve i) Výstavbě a opravách veřejné komunikační sítě, ii) Zřizování 

a zajišťování služeb veřejné komunikační sítě CETIN, iii) zajišťování oprav a údržby veřejné 

metalické komunikační sítě CETIN, iv) Zřizování a zajišťování služeb veřejné komunikační sítě 

CETIN – režim WIFI.  

CETIN je zavázáno provedené Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit sjednanou cenu ve Smlouvě 

ujednanou.  

Sjednaná doba trvání Smlouvy do 31.7.2017 



Stránka 52 ze 104 

Objem plnění: 400 mil Kč 

 

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen „Zhotovitel“) - Rámcová smlouva stanovující podmínky 

pro provádění Díla v oblasti výstavby, údržby a oprav, zřizování a zajišťování služeb veřejné 

komunikační sítě společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen „Smlouva“)   

Zhotovitel je na základě Smlouvy a na základě jednotlivých Dílčích smluv zavázán provádět pro 

CETIN dílo spočívající ve i) Výstavbě a opravách veřejné komunikační sítě, ii) Zřizování a 

zajišťování služeb veřejné komunikační sítě CETIN, iii) zajišťování oprav a údržby veřejné metalické 

komunikační sítě CETIN, iv) Zřizování a zajišťování služeb veřejné komunikační sítě CETIN – režim 

WIFI.  

CETIN je zavázáno provedené Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit sjednanou cenu ve Smlouvě 

ujednanou.  

Sjednaná doba trvání Smlouvy 31.7.2017 

Objem plnění: 350 mil Kč 

Významné smlouvy o sdílení sítí 

„Network sharing agreement" (uzavřeno dne 29. 10. 2013) – smlouva upravuje konsolidaci a sdílení 

stávajících 2G a 3G mobilních sítí mezi společností O2 a T-Mobilem na celém území České republiky 

vyjma Prahy a Brna. Smlouva upravuje spolupráci stran za účelem konsolidace samostatných sítí obou 

operátorů do jediné sdílené sítě pro technologie 2G a 3G, včetně následné údržby a provozu této sítě. 

Práva a povinnosti z výše uvedené smlouvy přejdou na CETIN, která bude nově jejich smluvní 

stranou. V rámci plnění svých smluvních povinností bude CETIN zajišťovat provoz sdílené mobilní 

sítě pro technologie 2G a 3G ve východní, T-Mobile v západní části České republiky. Výsledné 

sdílené pokrytí sítěmi pro technologii 2G a 3G bude základním plněním v rámci Mobilní smlouvy 

mezi CETIN a O2; 

„Agreement on the sharing of LTE technologies for mobile networks" (uzavřeno dne 2. 5. 2014) – 

smlouva upravuje sdílení výstavby a následný provoz LTE mobilní sítě na základnových stanicích 

zkonsolidovaných a sdílených na základě prvně zmíněné smlouvy. Práva a povinnosti z výše uvedené 

smlouvy přejdou na CETIN, která nově bude jejich smluvní stranou. V rámci plnění svých smluvních 

povinností bude CETIN zajišťovat roll-out a následný provoz sdílené mobilní sítě pro technologie LTE 

ve východní, T-Mobile v západní části České republiky. Výsledné sdílené pokrytí sítěmi pro 

technologii LTE bude základním plněním v rámci Mobilní smlouvy mezi CETIN a O2. 
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KAPITÁL A ZDROJE KAPITÁLU 

Zdroje kapitálu 

Následující tabulka ukazuje zdroje kapitálu společnosti CETIN k 1. lednu 2015, které vychází 

z auditované zahajovací rozvahy CETIN sestavené v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

a českými účetními standardy pro podnikatele (sloupec A), a Rozdělované společnosti 

k 31. prosinci 2014, 31. prosinci 2013, a 31. prosinci 2012, které vychází ze statutární auditované 

účetní závěrky Rozdělované společnosti sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního 

výkaznictví (IFRS) přijatými EU (sloupce B1 až B3). 

v milionech Kč  

 

(A) 
Zahajovací 

rozvaha 
k 1.1. 2015 

(CETIN)  

(B1) Rok 
končící 

31.12.2014 
(O2) 

(B2) Rok 
končící 

31.12.2013 
(O2) 

(B3) Rok 
končící  

31.12.2012 
(O2) 

Vlastní kapitál   46,900  56,370   58,030  63,187 
Základní kapitál   3,102  27,461  27,461  28,022 
Vlastní akcie   0  -1,596  -1,596  -2,483 
Emisní ážio   0  19,349  19,349  24,374 
Nerozdělený zisk a ostatní fondy   43,798  11,156  12,816  13,274 

 
Finanční dluhy  0  7,242  5,044  3,710 
Bankovní úvěry  0  7,000  3,000  3,000 
- Dlouhodobé bankovní úvěry  0  3,000  3,000  3,000 

- Krátkodobé bankovní úvěry  0  4,000  0  0 
Vnitroskupinový Cash-pooling  0  238  2,040  679 
Úrokové závazky a deriváty  0  4  4  31 

 
Ostatní položky dluhového charakteru  5,203  6,713  11,470  10,791 
Leasing  4,946  6,039  6,742  8,828 
- Nájemní závazky (budoucí minimální 

platby) 
 4,946  6,039  6,742  8,828 

Investiční a ostatní výdaje smluvně 

potvrzené, nezahrnuté v účetní závěrce 
 257  674  4,728  1,963 

 

Základní kapitál společnosti CETIN k 1. lednu 2015 ve výši 3 102 mil. Kč je výsledkem snížení 

základního kapitálu Rozdělované společnosti a alokací prostředků do ostatních kapitálových fondů 

Rozdělované společnosti, jejichž část je použita právě na vytvoření základního kapitálu společnosti 

CETIN. Základní kapitál Rozdělované společnosti se v souvislosti s projektem Rozdělení sníží 

z 27 461 mil. Kč na 3 102 mil. Kč. Výše základního kapitálu 3 102 mil. Kč v Rozdělované společnosti 

a ve společnosti CETIN k 1. lednu 2015 vychází ze stanovení rovnoměrného výměnného poměru 

akcií. Základní kapitál 3 102 mil. v Kč ve společnosti CETIN připadá na 310 220 067 akcií, každé o 



Stránka 54 ze 104 

jmenovité hodnotě 10 Kč. Nerozdělený zisk a ostatní fondy ve výši 43 789 mil. Kč jsou výsledkem 
alokace části ostatních kapitálových fondů, emisního ážia Rozdělované společnosti a hodnoty 

přecenění vlastního jmění společnosti CETIN k 1. lednu 2015, které činí 10 240 mil. Kč (viz také 

zahajovací rozvaha CETIN k 1. lednu 2015, která je přílohou tohoto Memoranda). 

Společnosti CETIN nepřebírá žádný finanční dluh Rozdělované společnosti a je tak k 1. lednu 2015 

nezadlužena. Vnitropodnikový cash-pooling řídí peněžní toky mezi Rozdělovanou společností a její 

dceřinou společnosti, O2 Slovakia, s.r.o. a je vůči společnosti CETIN nezávislý. 

Z ostatních položek dluhového charakteru představují budoucí minimální platby společnosti CETIN 

plynoucí z nevypověditelných nájemních smluv více než 80 % celkových nájemních závazků 

Rozdělované společnosti, jelikož většina používaných prostor a vybavení Rozdělované společnosti, 

je využívaná společností CETIN. 

Investiční a ostatní výdaje smluvně potvrzené, nezahrnuté v účetní závěrce společnosti CETIN 

představují k 1. lednu 2015 budoucí závazek ve výši 257 mil. Kč a souvisí s výstavbou 

telekomunikačních sítí a servisními smlouvami. 

Základní kapitál Rozdělované společnosti k 31. prosinci 2014 představuje 315 648 092 upsaných akcií 

o jmenovité hodnotě 87 Kč a 1 upsané akcii o jmenovité hodnotě 870 Kč. Více než 83,1 % upsaných 

akcií Rozdělované společnosti je vlastněno majoritním vlastníkem. 1,7 % upsaných akcií je ve 

vlastnictví Rozdělované společnosti jako výsledek programu zpětného odkupu akcií realizovaného 

ve dvou tranších v letech 2012 a 2013. K 31. prosinci 2014 je 15,1 % upsaných akcií ve vlastnictví 

minoritních akcionářů. 

Objem rezervního fondu, o jehož vytvoření, doplnění, případně použití, či zrušení rozhoduje 

představenstvo Rozdělované společnosti, pokud zákon nebo stanovy takové rozhodnutí nesvěřují 

valné hromadě Rozdělované společnosti, představuje 6,442 mil. Kč. 

Rozdělovaná společnost nepodléhá externím požadavkům na vlastní kapitál. 

Položka dlouhodobé bankovní úvěry je tvořena dlouhodobým bankovním úvěrem ve výši 3 miliardy 

Kč. Úvěr je splatný v roce 2016 a úroková sazba úvěru činí PRIBOR plus marže 1,75 % p.a. 

Položka krátkodobé bankovní úvěry je tvořena bankovním úvěrem ve výši 4 miliardy Kč na základě 

Smlouvy o krátkodobém úvěru s Komerční bankou, a.s. s původní splatností 3 měsíce a současně 

s možností prodloužení splatnosti na 6 resp. 12 měsíců. Rozdělovaná společnost použila tento 

provozní úvěr na splacení závazků přímo souvisejících s obchodními vztahy s původním majoritním 

akcionářem. Úroková sazba úvěru je PRIBOR plus marže 0,50 %. V únoru 2015 Rozdělovaná 

společnost uplatnila možnost prodloužení splatnosti tohoto krátkodobého úvěru z 3 měsíců 

na 6 měsíců. 

Oba výše popsané úvěry jsou nezajištěny. 

Položka vnitropodnikový cash-pooling představuje poskytnutou hotovost od dceřiné společnosti 

Rozdělované společnosti, O2 Slovakia, s.r.o., která plyne ze vzájemného vnitropodnikového řízení 

peněžních toků. Vzájemný cash-pooling s O2 Slovakia byl zahájen v roce 2012. 

Rozdělovaná společnost využívá operativní leasing především k nájmu budov, pozemků a zařízení. 

Rozdělovaná společnost nevyužívá finanční leasing. Výše uvedenou položku Operativní leasing 

(budoucí minimální platby) tvoří budoucí leasingové platby u nevypověditelných smluv o operativním 
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nájmu. K 31. prosinci 2014 jsou platby do 1 roku ve výši 1,087 mil. Kč, od 1 do 5 let ve výši 

2,341 mil. Kč, a nad 5 let ve výši 2,611 mil. Kč. 

Investiční a ostatní výdaje smluvně potvrzené, nezahrnuté v účetní závěrce jsou mimorozvahové 

závazky, které k 31. prosinci 2014 souvisí s telekomunikačními sítěmi a servisními smlouvami. 

Údaje o očekávaných zdrojích financování 

K datu vyhotovení tohoto memoranda jsou zvažovány investice popsané výše v části Investice tohoto 

memoranda. Náklady na zmíněné investice nevyžadují dodatečné zdroje financování a budou plně 

hrazeny z provozního cash-flow. 

Provozní kapitál CETIN 

Podle názoru Rozdělované společnosti je výše provozního kapitálu dostupného pro CETIN a její 

dceřiné společnosti dostatečná pro jeho aktuální potřeby a na období 12 měsíců od data vyhotovení 

tohoto memoranda. 

Provozní kapitál a ilustrativní finanční údaje 

Jak je uvedeno v přiložených pro forma výkazech CETIN v části Použité předpoklady při sestavení 

pro forma finančních informací a vysvětlující poznámky byly společnosti CETIN alokovány peněžní 

prostředky související se smlouvami o sdružení na výstavbu společného pokrytí metra uzavřených 

mezi Rozdělovanou společností a společnostmi T-Mobile a Vodafone, které budou odštěpovány do 

CETIN. Zbývající peněžní prostředky byly ponechány Rozdělované společnosti z důvodu nemožnosti 

jednoznačně identifikovat, zda historické peněžní toky patří Rozdělované společnosti nebo CETIN. 

Uvedený předpoklad byl přijat s ohledem na skutečnost, kdy CETIN bude schopno generovat pozitivní 

peněžní toky z prodeje velkoobchodních telekomunikačních služeb již od Rozhodného dne 1. 1. 2015. 

Základní kapitál 

Základní kapitál CETIN bude činit 3 102 200 670 Kč a bude rozvržen na 310 220 067 ks akcií o 

jmenovité hodnotě po 10 Kč. Veškeré akcie budou zcela splaceny. 

Neexistují žádné akcie CETIN, s nimiž by nebyl spojen podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích 

právech. Žádné akcie CETIN nebudou drženy CETIN, pro CETIN nebo dceřinými společnostmi 

CETIN. V souvislosti s Rozdělením CETIN nevydá žádné převoditelné cenné papíry, vyměnitelné 

cenné papíry nebo cenné papíry s opčními listy. Ke vzniku CETIN nebudou existovat žádná nabývací 

práva nebo závazky ke schválenému, ale neupsanému, kapitálu CETIN ani závazek navýšit kapitál 

CETIN. Nebudou ani existovat žádné opce nebo podmíněné či nepodmíněné dohody o opci ve vztahu 

ke kapitálu CETIN. 
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KAPITALIZACE A ZADLUŽENOST 

Následující tabulky ukazují celkovou kapitalizaci a zadluženost Rozdělované společnosti 

k 31. prosinci 2014, které vychází z individuální účetní závěrky Rozdělované společnosti sestavené 

k 31. prosinci 2014 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) přijatými EU 

a celkovou kapitalizaci a zadluženost CETIN k 1. lednu 2015, které vychází ze zahajovací rozvahy 

CETIN k 1. lednu 2015 sestavené v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými 

účetními standardy pro podnikatele. 

Kapitalizace (v milionech Kč, neauditováno) CETIN 
k 1.1.2015 

Rozdělovaná  
společnost  

k 31.12.2014 
   
Krátkodobé dluhy   
  - z toho garantováno 0  0 
  - z toho zajištěno 0  0 
  - negarantováno/nezajištěno 0 4,242 
Krátkodobé dluhy celkem 0 4,242 
   
Dlouhodobé dluhy   
  - z toho garantováno 0  0 
  - z toho zajištěno 0  0 
  - negarantováno/nezajištěno 0 3,000 
Dlouhodobé dluhy celkem 0 3,000 
   
Vlastní kapitál*   
Základní kapitál 3,102 27,461 
Vlastní akcie 0 -1,596 
Emisní ážio 0 19,349 
Ostatní fondy 43,798 6,450 
Vlastní kapitál* celkem 46,900 51,664 
   
Kapitalizace celkem 46,900 58,906 
 
* položka Vlastní kapitál nezahrnuje položky Nerozdělený zisk minulých let a Zisk za rok 2014 

v souladu s doporučením “European Securities and Markets Authority (ESMA) update of the 
Committee of European Securities Regulators (CESR)” k implementaci Nařízení Komise (EU) 

č. 809/2004 o Prospektu 
 

Společnosti CETIN nepřebírá žádný finanční dluh Rozdělované společnosti a je tak k 1. lednu 2015 

nezadlužena. Struktura vlastního kapitálu k 1. lednu 2015 je popsána v předchozí části tohoto 

Memoranda „KAPITÁL A ZDROJE KAPITÁLU“ a dále v zahajovací rozvaze, která je součástí 

tohoto Memoranda. 

Položka krátkodobé dluhy Rozdělované společnosti k 31. prosinci 2014 je z převážné části tvořena 

bankovním úvěrem ve výši 4 miliardy Kč na základě Smlouvy o krátkodobém úvěru s Komerční 
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bankou, a.s. s původní splatností 3 měsíce a současně s možností prodloužení splatnosti na 6 resp. 

12 měsíců. Společnost použila tento provozní úvěr na splacení závazků přímo souvisejících 

s obchodními vztahy s původním majoritním akcionářem. Úroková sazba úvěru je PRIBOR plus 

marže 0,50 %. V únoru 2015 Rozdělovaná společnost uplatnila možnost prodloužení splatnosti tohoto 

krátkodobého úvěru z 3 měsíců na 6 měsíců. 

Položka dlouhodobé dluhy k 31. prosinci 2014 je tvořena dlouhodobým bankovním úvěrem ve výši 

3 miliardy Kč. Úvěr je splatný v roce 2016 a úroková sazba úvěru činí PRIBOR plus marže 1,75 % 

p.a. 

CETIN jako nástupnická společnost ručí za dluhy, které vznikly před účinky Rozdělení a které zůstaly 

Rozdělované společnosti, a to až do částky ocenění jmění 46 900 milionů Kč, jež na CETIN přejde 
v důsledku Rozdělení podle Projektu. 
 
 
Zadluženost (v milionech Kč, neauditováno) CETIN 

k 1.1.2015 
Rozdělovaná 

společnost k 
31.12.2014 

   
A. Peníze  52 3,199 
B. Peněžní ekvivalenty 0 10 
C. Obchodovatelné cenné papíry 0 0 
D. Likvidní prostředky (A)+(B)+(C) 52 3,209 
   
E. Krátkodobé finanční pohledávky 0 167 
   
F. Krátkodobé finanční závazky 0 238 
   
G. Krátkodobé bankovní úvěry 0 4,002 
H. Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů 0 2 
I. Krátkodobé finanční úvěry (G)+(H) 0 4,004 
   
J. Čistý krátkodobý finanční dluh (I)-(D)-(E)+(F) -52 867 
   
K. Dlouhodobý bankovní úvěr 0 3,000 
L. Vydané dluhopisy 0 0 
M. Ostatní finanční závazky 0 0 
N. Dlouhodobé finanční závazky (K)+(L)+(M) 0 3,000 
   
O. Čistá finanční zadluženost (J)+(N) -52 3,867 
 

Společnosti CETIN nepřebírá žádný finanční dluh Rozdělované společnosti a je tak k 1. lednu 2015 

nezadlužena. 

Mezi nejvýznamnější položky tabulky Zadluženosti pro Rozdělovanou společnost k 31. prosinci 2014 
patří výše popsaný krátkodobý a dlouhodobý bankovní úvěr. Rozdělovaná společnost nemá žádný 

nepřímý nebo podmíněný dluh. 



Stránka 58 ze 104 

NEMOVITOSTI A TECHNOLOGIE 
 

Nejvýznamnější aktiva CETIN jsou fixní a mobilní telekomunikační infrastruktura. Do těchto 

kategorií patří věžní konstrukce mobilních vysílačů, vedení, optické a metalické kabely se 

souvisejícím venkovním zařízením. Dále do vyčleněných aktiv spadají pozemky, budovy, 
telekomunikační technologie a zařízení zejména fixní ústředny a transportní přenosové technologie. 

Úplný výčet nemovitostí, které v důsledku Rozdělení přejdou do vlastnictví CETIN, je uveden 
v příloze č. 4 Projektu. 

CETIN užívá na základě nájemních smluv nemovitosti ve vlastnictví třetích osob za účelem zajištění 

oprávnění zřídit, provozovat, udržovat a opravovat infrastrukturu umístěnou na/v nemovitostech 

ve vlastnictví třetích osob. 

Úplný výčet nájemních smluv pro zajištění oprávnění CETIN dle předchozího odstavce je uveden 

v příloze č. 7 Projektu. 

CETIN má na základě smluv o zřízení věcného břemene, potažmo smluv o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě zřízena věcná práva k věci cizí, tj. práva odpovídající věcnému břemeni, potažmo 

práva služebnosti k nemovitostem ve vlastnictví třetích osob za účelem zajištění oprávnění zřídit, 

provozovat, udržovat a opravovat infrastrukturu umístěnou na/v nemovitostech ve vlastnictví třetích 

osob. 

Úplný výčet věcných práv k věci cizí zřízených ve prospěch CETIN pro zajištění oprávnění CETIN 
dle předchozího odstavce je uveden v příloze č. 5 Projektu. 

CETIN užívá na základě smluv o umístění zařízení nemovitosti ve vlastnictví třetích osob za účelem 
zajištění oprávnění zřídit, provozovat, udržovat a opravovat infrastrukturu umístěnou 

na/v nemovitostech ve vlastnictví třetích osob. 

Úplný výčet smluv o umístění zařízení pro zajištění oprávnění CETIN dle předchozího odstavce 

je uveden v příloze č. 8 Projektu. 
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FINANČNÍ ÚDAJE O AKTIVECH A ZÁVAZCÍCH, FINANČNÍ SITUACI, VÝKAZ ZISKU A 

ZTRÁTY SPOLEČNOSTI 

Vybrané finanční a provozní údaje 

Níže uvedené základní finanční údaje vychází z konsolidované auditované účetní závěrky 

Rozdělované společnosti k 31. prosinci 2012, 31. prosinci 2013 a 31. prosinci 2014 sestavené v 

souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) přijatými EU. Provozní údaje 

(klíčové ukazatele výkonnosti - KPI) jsou veřejné informace, které společnost poskytuje společně 

s finančními výsledky.  

Vybrané finanční a provozní údaje v letech 2012 až 2014 (v mil. Kč): 

   Rok končící 

31.12.2014 
Rok končící 

31.12.2013 
Rok končící  
31.12.2012 

Výnosy   44 689   47 895   50 534  
Ostatní výnosy z netelekomunikačních služeb   775   867   1 127  
Náklady   -29 274  -30 274   -31 852  
Snížení hodnoty aktiv   -180  -11   -28  
Provozní zisk před odpisy (OIBDA)   16 010  18 477   19 781  
Zisk   3 998  5 695   6 776  
Celkový úplný výsledek očištěný o daň   4 038  6 068   6 711  
       
Zisk na akcii (Kč) – základní*   13  18   21  
       
Výdaje na investice   11 489  5 673   6 366  
Free Cash Flow   955  11 582   11 220  
Vlastní kapitál   54 153  55 749   60 574  
Hotovost   3 256  3 890   3 044  
Finanční závazky   7 004  3 004   3 031  
       
Počet pevných linek v ČR (tis.)   1 312  1 389   1 500  
Počet zákazníků mobilních služeb v ČR (tis.)   5 069  5 102   5 083  
Počet zákazníků mobilních služeb v SR (tis.)    1 684  1 540   1 354  
Počet zaměstnanců   4 892  5 606   6 275  
 

Historické finanční údaje 

Finanční údaje za roky 2012, 2013 a 2014 byly ověřeny auditorem a jsou ve formě konsolidovaných 

účetních závěrek zahrnuty do tohoto memoranda odkazem. Účetní závěrky byly sestaveny v souladu 

s mezinárodními účetními standardy (IFRS) přijatými EU. V následující části prospektu (Komentář 

hospodaření společnosti v letech 2012 až 2014) je uveden komentář k těmto finančním údajům, 

k meziročním změnám a k vývoji finanční situace v jednotlivých letech 2012, 2013 a 2014. 
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Komentář k hospodaření společnosti v letech 2012 až 2014 

Hospodaření společnosti v roce 2014 

Výnosy, náklady a OIBDA  
Celkové konsolidované výnosy dosáhly v roce 2014 výše 44,7 mld. Kč, meziročně o 6,7 % méně. 

Tento pokles byl způsoben pokračující vysokou konkurencí ve všech oblastech a regulatorními 
opatřeními (snížením mobilních terminačních poplatků a nižšími cenami za roaming). Tyto negativní 

vlivy jsou částečně zmírněny růstem výnosů z datových služeb a pokračujícím růstem výnosů na 

Slovensku (6,2 mld. Kč v roce 2014 oproti 5,4 mld. Kč v roce 2013). Výnosy z netelekomunikačních 

služeb včetně aktivace dlouhodobého majetku dosáhly v roce 2014 výše 775 mil. Kč, o 10,6 % méně 

ve srovnání s rokem 2013. Přes nárůst zákazníků a rozšíření obchodních aktivit poklesly celkové 

konsolidované provozní náklady v roce 2014 o 3,3 % na 29,3 mld. Kč díky pokračujícímu úsilí 

Skupiny o efektivitu v této oblasti. 

Provozní zisk před odpisy OIBDA dosáhl v roce 2014 výše 16,0 mld. Kč, o 13,4 % méně ve srovnání 

s rokem 2013. Plně srovnatelný provozní zisk OIBDA3 poklesl v roce 2014 meziročně o 12,7 %, 

na 16,5 mld. Kč, zatímco plně srovnatelná OIBDA marže4 poklesla v roce 2014 meziročně o 2,6 

procentního bodu dosažením výše 36 %. Za tímto výsledkem stojí pozitivní vliv aktivit zaměřených na 

efektivní vynakládání provozních nákladů a provozní zisk OIBDA na Slovensku, který nadále roste 

(1,8 mld. Kč v roce 2014 oproti 1,5 mld. Kč v roce 2013). 

Přehled konsolidovaných výnosů 
Celkové konsolidované výnosy poklesly v roce 2014 meziročně o 6,7 %, na 44,7 mld. Kč, zejména z 
důvodu dalšího poklesu mobilních terminačních poplatků a nižších cen za roaming. Byly ovlivněny 

také pokračující vysokou konkurencí. 

Výnosy z hlasových služeb (hovorné, výnosy z propojení a ostatní velkoobchodní služby, měsíční 

a jednorázové poplatky za hlasové služby) dosáhly v roce 2014 celkové výše 23,7 mld. Kč, o 8,5 % 

méně než v roce 2013. Samotné výnosy z hovorného poklesly o 20,4 % na 6,4 mld. Kč kvůli nižšímu 

hlasovému provozu generovanému v pevných sítích, většímu počtu minut zahrnutých v měsíčních 
mobilních paušálních poplatcích a konkurenčnímu tlaku na minutovou cenu volání. Výnosy z 

propojení a ostatních velkoobchodních služeb dosáhly v roce 2014 výše 7,4 mld. Kč, o 9,7 % 
meziročně více, zejména díky slábnoucímu vlivu snížení mobilních terminačních poplatků v České 

republice i na Slovensku a vyšším výnosům z tranzitních služeb. Výnosy z měsíčních a jednorázových 

poplatků za hlasové služby dosáhly v roce 2014 výše 9,9 mld. Kč, o 11,0 % meziročně méně, zejména 

díky nižšímu počtu pevných hlasových linek a konkurenčnímu tlaku na výši mobilních paušálních 

poplatků. Nebyly přitom plně kompenzovány nárůstem zákazníků smluvních služeb v České republice 

a na Slovensku. 

Celkový počet mobilních zákazníků dosáhl k 31. prosinci 2014 výše 5 069 tisíc, meziročně o 0,6 % 
méně. Celkový čistý úbytek mobilních zákazníků dosáhl v roce 2014 výše 33 tisíc. Za tímto vývojem 

stojí pokračujíc přechod zákazníků předplacených služeb na smluvní tarify a k virtuálním operátorům, 

částečně kompenzovaný pokračujícím růstem počtu zákazníků smluvních služeb. Počet zákazníků 

smluvních služeb se zvýšil meziročně o 1,8 % na 3 294 tisíc. Jejich počet v období leden až prosinec 

                                                      
3 OIBDA bez zahrnutí restrukturalizačních nákladů (2013: 368 mil. Kč, 2014: 457 mil. Kč) a 
kompenzace 643 mil. Kč za sdílení sítí v roce 2013 
4 OIBDA / výnosy 
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2014 stoupl o 59 tisíc. Za tímto vývojem stojí především nárůst počtu nových zákazníků, nízká míra 

odchodu zákazníků (churn) a pokračující přechod zákazníků z předplacených služeb na neomezené 

smluvní tarify. Počet zákazníků předplacených služeb dosáhl na konci prosince 2014 výše 1 775 tisíc, 

s meziročním poklesem o 4,9 % v důsledku pokračujícího přechodu zákazníků na smluvní tarify a k 

virtuálním operátorům. 

Celková průměrná měsíční míra odchodu zákazníků (churn) dosáhla v roce 2014 výše 2,1 %; 

u zákazníků smluvních služeb zůstala míra odchodu na nízké úrovni 1,1 %. U zákazníků 

předplacených služeb byla průměrná měsíční míra odchodu 3,8 %. 

Průměrný měsíční výnos na zákazníka (ARPU) poklesl v roce 2014 meziročně o 11,9 % na 287 Kč, 

zejména z důvodu snížení mobilních terminačních poplatků, nižší efektivní ceny za odchozí volání u 

neomezených tarifů a zavádění obdobné nabídky pro firemní zákazníky. Po vyloučení vlivu nižších 

mobilních terminačních poplatků by pokles činil 10,4 %. ARPU zákazníků smluvních služeb poklesl 

v roce 2014 meziročně o 12,7 % na 378 Kč, zatímco u zákazníků předplacených služeb to bylo 
meziročně o 15,7 % méně na 122 Kč.  

Celkový počet pevných linek klesl v období leden až prosinec 2014 meziročně o 7,4 % a na konci 

prosince 2014 dosáhl 1 312 tisíc. V průběhu roku 2014 se jejich počet snížil o 77 tisíc. Společnosti se 

v průběhu dvanácti měsíců 2014 podařilo průběžně zpomalovat pokles počtu pevných linek, kdy 

v prvním čtvrtletí počet klesl o 29 tisíc, zatímco ve čtvrtém čtvrtletí to bylo již jen 10 tisíc. 

V průběhu roku 2014 dosáhnul celkový počet zákazníků na Slovensku na konci prosince 2014 1 684 
tisíc, meziročně o 9,4 % více. V průběhu roku 2014 jejich počet vzrostl o více než 145 tisíc díky 

nárůstu zákazníků smluvních i předplacených služeb. Počet smluvních zákazníků se meziročně zvýšil 

o 10,8 % na 856 tisíc (+ 84 tisíc v roce 2014), zatímco počet zákazníků předplacených služeb vzrostl o 

7,9 % na 826 tisíc. Podíl smluvních zákazníků na celkovém počtu zákazníků na konci prosince 2014 

dosáhl výše 50,9 % (meziročně o 0,7 procentního bodu více). 

Celkové výnosy z datových služeb v roce 2014 narostly meziročně o 0,3 % a přesáhly 11,4 mld. Kč. 

Z toho výnosy z pronajatých okruhů a fixních datových služeb poklesly o 9,1 % na 2,0 mld. Kč, 

zejména kvůli poklesu výnosů z pronajatých okruhů, které nebyly plně vykompenzovány nárůstem 

výnosů z datových služeb na bázi IP. Výnosy z internetu poklesly meziročně o 5,8 % a dosáhly výše 

5,0 mld. Kč díky poklesu průměrné ceny na zákazníka z důvodu konkurenčních tlaků. Výnosy 

z mobilních datových služeb se zvýšily o 14,5 % na 4 mld. Kč. Za tímto nárůstem stojí zejména 

úspěšná marketingová kampaň zaměřená na podporu prodeje chytrých telefonů, která vedla ke 

zrychlení nárůstu jejich penetrace na 40 % na konci roku 2014 (o 5 procentních bodů meziročně více) 

a k nárůstu zákazníků služeb internetu v mobilu. Ten byl podpořen úplným přechodem k neomezeným 

tarifům v rezidentním segmentu, které zahrnují hlasové a datové služby v měsíčním paušálu. K nárůstu 

výnosů pozitivně přispěl i růst zákazníků mobilního vysokorychlostního internetu na Slovensku 

v souvislosti s rozšířením pokrytí sítě 3G. 

Počet přípojek xDSL dosáhl k 31. prosinci 2014 výše 922 tisíc, meziročně o 0,4 % více, spolu s dalším 

zlepšením složení xDSL přípojek. Ke stejnému datu využívalo službu vysokorychlostního internetu 

založenou na technologii VDSL již 420 tisíc zákazníků (o 16 % více v meziročním srovnání). Počet 

zákazníků služby O2 TV dosáhl na konci prosince 2014 výše 184 tisíc, meziročně o 18 % více, díky 

nové inovativní IPTV platformě, unikátní programové nabídce a vysoce pozitivnímu přijetí 

u zákazníků (+ 28 tisíc v roce 2014).   
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Ostatní konsolidované výnosy dosáhly v roce 2014 dohromady výše 9,6 mld. Kč, meziročně o 9,8 % 
méně. Z toho výnosy z SMS, MMS, PRMS a výnosy za služby obsahu poklesly o 7,1 % na 3,9 mld. 
Kč, zejména kvůli většímu počtu SMS a MMS zahrnutých v měsíčních paušálních poplatcích. Výnosy 

z prodeje zboží, příslušenství a aktivačních poplatků dosáhly v roce 2014 výše 2,1 mld. Kč, což je o 5 

% meziročně více. Výnosy z ICT a obchodních řešení dosáhly výše 2,3 mld. Kč, tedy o 8,7 % 

meziročně méně. Skupina pokračovala v úspěšné nabídce standardních ICT služeb (řízené služby, 

cloudová řešení, zabezpečení sítí, virtuální desktop) korporátním zákazníkům s cílem snížit závislost 

na jednorázových projektech.  

Přehled konsolidovaných provozních nákladů 
Přes nárůst zákazníků a s tím spojené vyšší komerční náklady a rozšíření obchodních aktivit se 

konsolidované provozní náklady skupiny O2 CZ v roce 2014 snížily meziročně o 3,3 % a dosáhly 

29,3 mld. Kč.  

Přímé náklady na prodej meziročně poklesly o 1,3 % na 14,1 mld. Kč. Konsolidované propojovací 

a roamingové náklady se v roce 2014 meziročně zvýšily o 7,1 % na 8,9 mld. Kč, v souladu se 

zvýšenými tranzitními výnosy. Náklady na prodané zboží dosáhly v roce 2014 výše 2,2 mld. Kč, což 

představuje meziroční pokles o 4,3 %, v souvislosti se změnou způsobu prodeje části sortimentu. 

Ostatní přímé náklady na prodej meziročně poklesly dohromady o 16,3 % na 3,1 mld. Kč.  

Osobní náklady včetně odstupného dosáhly v roce 2014 výše 5,1 mld. Kč, o 6,2 % méně oproti roku 

2013. Bez zahrnutí nákladů na odstupné (457 mil. Kč v roce 2014 a 368 mil. Kč v roce 2013) by 
náklady na zaměstnance poklesly meziročně o 8,4 % díky pozitivnímu vlivu restrukturalizačního 

programu. Počet zaměstnanců Skupiny poklesl v průběhu roku 2014 o 715 a k 31. prosinci 2014 
dosáhl výše 4 892, což představuje 12,8% meziroční snížení. 

Ostatní provozní náklady dosáhly v roce 2014 výše 10,1 mld. Kč, o 4,5 % meziročně méně. K tomuto 
poklesu nejvýznamněji přispěly nižší náklady na opravy a udržování sítí a výpočetní techniky. Ty 
poklesly o 7,4 % na 2,5 mld. Kč, v důsledku realizace úspor outsourcingu IT. K úspoře došlo i u 

nákladů na inkaso pohledávek a vymáhání pohledávek a snížení hodnoty pohledávek, které poklesly 

dohromady o 28 % na 500 mil. Kč, v důsledku přechodu na neomezené tarify. Změny provozního 

modelu, umožněné zavedením neomezených tarifů, se podobně pozitivně projevily také v oblasti 

dodávek energií, nákladů na marketing a call centra a budovy, pronájmy a vozidla. 

Provozní zisk, zisk před zdaněním a čistý zisk  
Konsolidovaný provozní zisk a konsolidovaný zisk před zdaněním poklesly v roce 2014 meziročně o 

29,2 % a o 28,7 % na 5,3 mld. Kč, respektive na 5,2 mld. Kč. Konsolidovaný čistý zisk dosáhl v roce 
2014 výše 4,0 mld. Kč, meziročně o 29,6 % méně. Důvodem byl pokles provozního zisku OIBDA, 

který nebyl plně kompenzován nižšími odpisy. 

Peněžní toky 
Čisté peněžní toky z běžné činnosti dosáhly v roce 2014 výše 13,0 mld. Kč, což představuje meziroční 

pokles o 25%, způsobený především poklesem provozního zisku. Čisté peněžní toky použité na 

investiční činnosti se meziročně navýšily o 6,3 mld. Kč z důvodu zvýšení nehmotného majetku. 

Jednalo se především o strategický nákup licencí LTE ve výši 3,9 mld. Kč, financovaný z vlastních 

zdrojů a dále investice do obchodní značky O2 ve výši 3,7 mld. Kč, financovaná z nově získaného 

úvěru ve výši 4 mld. Kč. Tento nový úvěr přispěl k čistému zvýšení peněžních toků z finanční činnosti 

v roce 2014 celkem o 9,3 mld. Kč. Toto zvýšení bylo dále tvořeno o 5,3 mld. Kč nižšími výplatami 
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akcionářům
5 v roce 2014. Celková vykázaná čistá změna stavu peněz v roce 2014 byla mírně záporná 

ve výši -0,6 mld. Kč; upravená o mimořádné položky6 však dosáhla pozitivní hodnoty 3,3 mld. Kč. 

Hospodaření společnosti v roce 2013 

Výnosy, náklady a OIBDA 
Celkové konsolidované výnosy dosáhly v roce 2013 výše 47,9 mld. Kč, meziročně o 5,2 % méně. 

Tento pokles byl způsoben pokračující vysokou konkurencí ve všech oblastech a regulatorními 

opatřeními (snížením mobilních terminačních poplatků a nižšími cenami za roaming). Tyto negativní 

vlivy jsou částečně zmírněny růstem výnosů z datových služeb a pokračujícím růstem výnosů na 

Slovensku (5,4 mld. Kč v roce 2013 oproti 4,8 mld. Kč v roce 2012). Výnosy z netelekomunikačních 

služeb včetně aktivace dlouhodobého majetku dosáhly v roce 2013 výše 867 mil. Kč, o 23 % méně ve 

srovnání s rokem 2012. Hlavní položkou této kategorie výnosů byl v roce 2012 jednorázový čistý 

výnos z prodeje 80% podílu společnosti Informační linky, a.s., převyšující 200 mil. Kč. Přes nárůst 

zákazníků a rozšíření obchodních aktivit poklesly celkové konsolidované provozní náklady v roce 

2013 o 5,0 % na 30,3 mld. Kč díky pokračujícímu úsilí společnosti o efektivitu. 

Provozní zisk před odpisy OIBDA dosáhl v roce 2013 výše 18,5 mld. Kč, o 6,6 % méně ve srovnání 

s rokem 2012. Za tímto výsledkem stojí pozitivní vliv aktivit zaměřených na efektivní vynakládání 

provozních nákladů a rostoucí provozní zisk OIBDA na Slovensku (1,8 mld. Kč v roce 2013 oproti 1,4 
mld. Kč v roce 2012). 

Přehled konsolidovaných výnosů 
Celkové konsolidované výnosy poklesly v roce 2013 meziročně o 5,2 % na 47,9 mld. Kč, zejména z 

důvodu dalšího poklesu mobilních terminačních poplatků a nižších cen za roaming. Byly ovlivněny 

také pokračující vysokou konkurencí. 

Výnosy z hlasových služeb (hovorné, výnosy z propojení a ostatní velkoobchodní služby, měsíční a 

jednorázové poplatky za hlasové služby) dosáhly v roce 2013 celkové výše 25,9 mld. Kč, o 12,0 % 

méně než v roce 2012. Samotné výnosy z hovorného poklesly o 16,5 % na 8,0 mld. Kč kvůli nižšímu 

hlasovému provozu generovanému v pevných sítích, většímu počtu minut zahrnutých v měsíčních 

mobilních paušálních poplatcích a konkurenčnímu tlaku na minutovou cenu volání. Výnosy z 

propojení a ostatních velkoobchodních služeb dosáhly v roce 2013 výše 6,8 mld. Kč – o 7,0 % 
meziročně méně, zejména díky snížení mobilních terminačních poplatků v České republice i na 

Slovensku a nižším výnosům z roamingu, které nebyly plně nahrazeny vyššími výnosy z tranzitních 

služeb. Výnosy z měsíčních a jednorázových poplatků za hlasové služby dosáhly v roce 2013 výše 

11,1 mld. Kč – o 11,5 % meziročně méně, zejména díky nižšímu počtu pevných hlasových linek a 

konkurenčnímu tlaku na výši mobilních paušálních poplatků. Nebyly přitom plně kompenzovány 

nárůstem zákazníků smluvních služeb v České republice a na Slovensku. 

Celkový počet mobilních zákazníků v České republice dosáhl k 31. prosinci 2013 výše 5,1 milionu, 
meziročně o 2,6 % více

7
. Celkový čistý přírůstek mobilních zákazníků bez zahrnutí jednorázového 

snížení dosáhl v roce 2013 výše 132 tisíc. Za tímto vývojem stojí pokračující růst počtu zákazníků 
smluvních služeb. Počet zákazníků smluvních služeb se zvýšil meziročně o 4,9 %

6 na 3,2 milionu. 
                                                      

5 
V roce 2013 se jednalo o program nabývání vlastních akcií 1,6 mld. Kč a snížení emisního ážia 3,1 mld. Kč a 

dividenda 20 Kč na akcii; v roce 2014 pouze dividenda 18 Kč na akcii  
6 
Bez zahrnutí platby 3,9 mld. Kč za kmitočty LTE v roce 2014 

7 Bez zahrnutí negativního dopadu jednorázového snížení o 114 tisíc neaktivních zákazníků smluvních služeb v 

1Q 2013 
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Jejich počet v období leden až prosinec 2013 bez zahrnutí jednorázového snížení stoupl o 158 tisíc. 

Počet zákazníků předplacených služeb dosáhl na konci prosince 2013 výše 1,9 milionu s meziročním 

poklesem o 1,3 % v důsledku přechodu zákazníků na tarifní služby. 

Celková průměrná měsíční míra odchodu zákazníků (churn) dosáhla v roce 2013 výše 2,2 %, zatímco 

u zákazníků smluvních služeb to bylo 1,4 % z důvodu výše uvedeného jednorázového snížení 

v zákaznické bázi. S vyloučením vlivu odpojení neaktivních zákazníků zůstala jejich míra odchodu na 

nízké úrovni 1,1 %. U zákazníků předplacených služeb byla průměrná měsíční míra odchodu 

zákazníků (churn) za stejné období 3,6 %.  

Průměrný měsíční výnos na zákazníka (ARPU)
8 poklesl v roce 2013 meziročně o 16,3 % na 325,2 Kč, 

zejména z důvodu snížení mobilních terminačních poplatků a nižší efektivní ceny za odchozí volání. 

Po vyloučení vlivu nižších mobilních terminačních poplatků by pokles činil 10,7 %. ARPU zákazníků 

smluvních služeb poklesl v roce 2013 meziročně o 16,4 % na 433 Kč, zatímco u zákazníků 

předplacených služeb to bylo meziročně o 17,1 % méně - 144,1 Kč. 

Celkový počet pevných linek klesl v období leden až prosinec meziročně o 7,4 % a na konci prosince 

2013 dosáhl 1 389 tisíc. V průběhu roku 2013 se jejich počet snížil o 111 tisíc. Společnosti se 

v průběhu dvanácti měsíců 2013 podařilo průběžně zpomalovat pokles počtu pevných linek. 

V průběhu roku 2013 přesáhl celkový počet zákazníků na Slovensku 1,5 milionu, s 1,54 milionu 
zákazníků na konci prosince 2013 činil meziročně o 13,7 % více. V průběhu roku 2013 jejich počet 

vzrostl o více než 185 tisíc (+ 68 tisíc ve čtvrtém čtvrtletí) díky nárůstu zákazníků smluvních i 

předplacených služeb. Počet smluvních zákazníků se meziročně zvýšil o 17,4 % na 774 tisíc (+ 115 

tisíc v roce 2013), zatímco počet zákazníků předplacených služeb vzrostl o 10,2 % na 766 tisíc. Podíl 

smluvních zákazníků na celkovém počtu zákazníků na konci prosince 2013 dosáhl výše 50,3 % 

(meziročně o 1,6 procentního bodu více). 

Celkové výnosy z datových služeb v roce 2013 narostly meziročně o 0,7 % a dosáhly výše 11,4 mld. 
Kč. Z toho výnosy z pronajatých okruhů a fixních datových služeb poklesly o 12,9 % na 2,2 mld. Kč, 

zejména kvůli poklesu výnosů z pronajatých okruhů, které nebyly plně vykompenzovány nárůstem 

výnosů z datových služeb na bázi IP. Výnosy z internetu poklesly meziročně o 4,1 % a dosáhly výše 

5,3 mld. Kč díky poklesu průměrné ceny na zákazníka z důvodu konkurenčních tlaků. Výnosy 

z mobilních datových služeb se zvýšily o 24,1 % na 3,5 mld. Kč. Za tímto nárůstem stojí zejména 

úspěšná marketingová kampaň zaměřená na podporu prodeje chytrých telefonů, která vedla ke 

zrychlení nárůstu jejich penetrace na 35 % na konci roku 2013 (o 8 procentních bodů meziročně více) 

a k nárůstu zákazníků služeb internetu v mobilu. K nárůstu výnosů pozitivně přispěl i růst zákazníků 

mobilního vysokorychlostního internetu na Slovensku v souvislosti s rozšířením pokrytí sítě 3G. 

Počet přípojek xDSL dosáhl k 31. prosinci 2013 výše 919 tisíc, meziročně o 0,4 % více, spolu s dalším 

zlepšením složení xDSL přípojek. Ke stejnému datu využívalo službu vysokorychlostního internetu 

založenou na technologii VDSL již 362 tisíc zákazníků (o 39 % více v meziročním srovnání) Počet 

zákazníků služby O2 TV dosáhl na konci prosince 2013 výše 156 tisíc, meziročně o 10,3 % více díky 

nové inovativní IPTV platformě spuštěné ve třetím čtvrtletí a vysoce pozitivnímu přijetí u zákazníků. 

Ostatní konsolidované telekomunikační výnosy dosáhly v roce 2013 dohromady výše 10,6 mld. Kč, 

meziročně o 8,4 % více. Z toho výnosy z SMS, MMS, PRMS a výnosy za služby obsahu poklesly o 

8,5 % na 4,2 mld. Kč, zejména kvůli většímu počtu SMS a MMS zahrnutých v měsíčních paušálních 

                                                      
8 Včetně výnosů mezi segmenty 
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poplatcích. Výnosy z prodeje zboží, příslušenství a aktivačních poplatků dosáhly v roce 2013 výše 2,0 

mld. Kč, což je o 29 % meziročně více. Výnosy z ICT a obchodních řešení dosáhly výše 2,5 mld. Kč, 

stejně jako v roce 2012. Skupina pokračovala v úspěšné nabídce standardních ICT služeb (řízené 

služby, cloudová řešení, zabezpečení sítí, virtuální desktop) korporátním zákazníkům s cílem snížit 

závislost na jednorázových projektech.  

Přehled konsolidovaných provozních nákladů 
Přes nárůst zákazníků a s tím spojené vyšší komerční náklady a rozšíření obchodních aktivit se 

konsolidované provozní náklady společnosti v roce 2013 snížily meziročně o 5,0 % a dosáhly 30,3 

mld. Kč. 

Přímé náklady na prodej meziročně poklesly o 2,9 % na 14,3 mld. Kč. Konsolidované propojovací a 

roamingové náklady poklesly v roce 2013 meziročně o 6,2 % na 8,3 mld. Kč v souladu s poklesem 
výnosů z propojení, zejména díky snížení mobilních propojovacích poplatků a nižším cenám za 

roaming. Náklady na prodané zboží dosáhly v roce 2013 výše 2,3 mld. Kč, což představuje meziroční 

nárůst o 9,5 % v souvislosti s růstem obliby chytrých telefonů a zvýšením jejich podílu na prodeji. 

Ostatní přímé náklady na prodej meziročně mírně poklesly dohromady o 2,3 % na 3,7 mld. Kč.  

Osobní náklady včetně odstupného dosáhly v roce 2013 výše 5,4 mld. Kč, o 6,9 % méně oproti roku 

2012. Bez zahrnutí nákladů na odstupné (368 mil. Kč v roce 2013 a 265 mil. Kč v roce 2012) by 
náklady na zaměstnance poklesly meziročně o 9,1 % díky pozitivnímu vlivu restrukturalizačního 

programu. Počet zaměstnanců společnosti poklesl v průběhu roku 2013 o 770 a k 31. prosinci 2013 
dosáhl výše 5 607, což představuje 11,9 % meziroční snížení. 

Ostatní provozní náklady dosáhly v roce 2013 výše 10,5 mld. Kč, o 6,6 % meziročně méně. K tomuto 
poklesu nejvýznamněji přispěly nižší náklady na opravy a udržování sítí a výpočetní techniky. Ty 

poklesly o 12,2 % na 2,7 mld. Kč v důsledku realizace úspor outsourcingu IT služeb. K úspoře došlo i 

u nákladů na inkaso pohledávek a vymáhání pohledávek a snížení hodnoty pohledávek, které poklesly 

dohromady o 14,7 % na 690 mil. Kč. Mírně vyšší náklady zaznamenala společnost u dodávek energií, 

které v roce 2013 dosáhly 1,2 mld. Kč, zejména díky dalšímu nárůstu cen energií, který nebyl plně 

kompenzován opatřeními vedoucími ke snížení jejich spotřeby. 

Provozní zisk, zisk před zdaněním a čistý zisk 
Konsolidovaný provozní zisk a konsolidovaný zisk před zdaněním poklesly v roce 2013 meziročně o 

10,8 % a o 10,9 % na 7,4 mld. Kč, respektive na 7,3 mld. Kč. Konsolidovaný čistý zisk dosáhl v roce 
2013 výše 5,7 mld. Kč, meziročně o 16 % méně. Důvodem byl pokles provozního zisku OIBDA, který 

nebyl plně kompenzován mírně nižšími odpisy. 

Peněžní toky 
Výše volných hotovostních toků

9 se v roce 2013 zvýšila meziročně o 3,2 % na 11 584 mil. Kč. Čisté 

peněžní toky související s provozní činností se v roce 2013 vyvíjely příznivě (meziroční nárůst o 

0,4 %) díky zaměření na řízení pracovního kapitálu a nižším zaplaceným úrokům a daním. Peněžní 

toky vynaložené na investiční činnost se meziročně snížily o 4,9 % navzdory nižším příjmům z 

prodeje dlouhodobých aktiv. Pokles byl způsoben úbytkem peněžních výdajů na investice a vlivem 

povinné dočasné záruky. Tu společnost složila v souvislosti se svojí účastí ve výběrovém řízení na 

udělení kmitočtů. 

                                                      
9 Čisté peněžní prostředky z provozní činnosti plus čisté peněžní prostředky použité v investiční činnosti 
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Hospodaření společnosti v roce 2012 

Výnosy, náklady a OIBDA 
Celkové konsolidované výnosy dosáhly v roce 2012 výše 50,5 mld. Kč, meziročně o 3,6 % méně. 

Finanční výsledky byly v roce 2012 ovlivněny pokračující vysokou konkurencí ve všech oblastech a 

regulatorními opatřeními (snížením mobilních terminačních poplatků a nižšími cenami za roaming). 

Výnosy z netelekomunikačních služeb dosáhly v roce 2012 výše 498 mil. Kč, o 2,3 % více ve srovnání 

s rokem 2011. Hlavní položkou této kategorie výnosů byl čistý výnos z prodeje 80 % podílu 

společnosti Informační linky, a.s. převyšující 200 mil. Kč. Přes nárůst zákazníků a rozšíření 

obchodních aktivit vzrostly celkové konsolidované provozní náklady v roce 2012 pouze mírně o 0,4 % 

na 31,2 mld. Kč, díky pokračujícímu úsilí společnosti o efektivitu v této oblasti. 

Provozní zisk před odpisy OIBDA dosáhl v roce 2012 výše 19,8 mld. Kč, o 9,2 % méně ve srovnání s 

rokem 2011. Za tímto výsledkem stojí pozitivní vliv aktivit zaměřených na efektivní vynakládání 

provozních nákladů a kladný provozní zisk OIBDA na Slovensku, který nadále roste (1,4 mld. Kč v 

roce 2012 oproti 685 mil. Kč v roce 2011). 

Přehled konsolidovaných výnosů 
Celkové konsolidované výnosy poklesly v roce 2012 meziročně o 3,6 %, na 50,5 mld. Kč, zejména z 

důvodu dalšího poklesu mobilních terminačních poplatků, nižších cen za roaming a byly ovlivněny 

pokračující vysokou konkurencí. Výnosy z hlasových služeb (hovorné, výnosy z propojení a ostatní 

velkoobchodní služby) dosáhly v roce 2012 celkové výše 16,9 mld. Kč, o 7,2 % méně než v roce 

2011. Samotné výnosy z hovorného poklesly o 7,9 % na 9,6 mld. Kč kvůli nižšímu hlasovému 

provozu generovanému v pevných sítích, většímu počtu minut zahrnutých v měsíčních mobilních 

paušálních poplatcích a konkurenčnímu tlaku na minutovou cenu volání. Výnosy z propojení a 

ostatních velkoobchodních služeb dosáhly v roce 2012 výše 7,3 mld. Kč, o 6,2 % meziročně méně, 

zejména díky snížení mobilních terminačních poplatků v České republice i na Slovensku a nižším 

výnosům z roamingu, které nebyly plně nahrazeny vyššími výnosy z tranzitních služeb. 

Výnosy z paušálních poplatků se v roce 2012 snížily meziročně o 2,9 % na 12,5 mld. Kč, zejména 

díky nižšímu počtu pevných hlasových linek a konkurenčním tlakem na výši mobilních paušálních 

poplatků. Ty nebyly plně kompenzovány nárůstem zákazníků smluvních služeb v České republice i na 

Slovensku. 

Celkový počet mobilních zákazníků dosáhl k 31. prosinci 2012 výše 5 083 tisíc, meziročně o 2,9 % 

více. Za tímto vývojem stojí zejména pokračující růst zákazníků smluvních služeb, jejichž počet se 

zvýšil meziročně o 4,7 % na 3 192 tisíc. Za tímto nárůstem stojí pokračující přechod zákazníků z 

předplacených služeb na tarifní, silný nárůst zákazníků v korporátním segmentu, rostoucí penetrace 

chytrých telefonů a nadále nízká míra odchodu zákazníků (churn). Počet zákazníků předplacených 

služeb dosáhl na konci prosince 2012 výše 1 891 tisíc, tedy téměř stejně jako o rok dříve. 

Celková průměrná měsíční míra odchodu zákazníků (churn) dosáhla v roce 2012 výše 1,8 %, 

meziročně o 0,1 procentního bodu méně, díky poklesu u zákazníků smluvních služeb. V tomto 

segmentu zůstala průměrná měsíční míra odchodu v průběhu celého roku 2012 na nízké úrovni 1,0 %, 

což představuje meziroční pokles o 0,1 procentního bodu. 
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V roce 2012 dosáhl průměrný měsíční výnos na zákazníka (ARPU) výše 388,5 Kč, meziročně o 8,3 % 

méně. Bez vlivu nižších mobilních terminačních poplatků by pokles v roce 2012 dosáhl 6,0 %. 

Hlavním důvodem tohoto poklesu je pokles hlasového ARPU kvůli přetrvávajícím konkurenčním 

tlakům a nižší spotřeba zákazníků. ARPU zákazníků smluvních služeb dosáhl v roce 2012 výše 517,7 

Kč, meziročně o 10,4 % méně (bez vlivu snížení mobilních terminačních poplatků by byl pokles 8,3 

%). ARPU zákazníků předplacených služeb klesl meziročně o 6,6 % v roce 2012 na 173,9 Kč. 

Průměrný výnos z datových služeb se v roce 2012 snížil meziročně o 4,8 % na 111,6 Kč. 

Celkový počet pevných linek klesl do konce roku 2012 meziročně o 5,2 % na 1,5 milionu. V průběhu 

roku 2012 se jejich počet snížil o 82 tisíc, což je o 6,4 % méně než v roce 2011. Za tímto zlepšením 

stojí zejména 20,4 % meziroční nárůst počtu zákazníků využívajících služby vysokorychlostního 

internetu bez hlasového paušálu (tzv. naked xDSL), pokračující růst linek Voice-over-IP a stabilizace 
počtu poklesu hlasových linek. 

Na konci roku 2012 dosáhl celkový počet zákazníků na Slovensku výše 1 354 tisíc, meziročně o 

16,3 % více. V průběhu roku tak jejich počet vzrostl o 190,1 tisíc. Za tímto nárůstem stál především 

silný růst počtu zákazníků smluvních služeb. Počet smluvních zákazníků se meziročně zvýšil o 32,4 % 

na 659 tisíc, zatímco počet zákazníků předplacených služeb vzrostl o 4,3 % na 695 tisíc. Díky tomu se 

opět zlepšila zákaznická struktura a na konci prosince 2012 dosáhl podíl smluvních zákazníků na 

celkovém počtu zákazníků již 48,7 %, meziročně o 5,9 procentních bodů více. 

Celkové výnosy z datových služeb se v roce 2012 snížily meziročně o 1,6 % a dosáhly výše 11,3 mld. 

Kč. Z toho výnosy z pronajatých okruhů a fixních datových služeb poklesly o 12,6 % na 2,5 mld. Kč, 

zejména kvůli poklesu výnosů z pronajatých okruhů, které nebyly plně vykompenzovány nárůstem 

výnosů z datových služeb na bázi IP. Výnosy z internetu zůstaly na stejné úrovni jako v roce 2011 a 

dosáhly výše 5,5 mld. Kč díky kombinaci nárůstu počtu zákazníků xDSL a přechodu stávajících 

zákazníků na služby VDSL a poklesu průměrné ceny na zákazníka z důvodu konkurenčních tlaků. 

Výnosy z mobilních datových služeb se zvýšily o 7,8 % na 2,8 mld. Kč. Za tímto nárůstem stojí 

zejména úspěšná marketingová kampaň zaměřená na podporu prodeje chytrých telefonů, která vedla 

ke zrychlení nárůstu jejich penetrace na 27 % na konci roku 2012 (o 7 procentních bodů meziročně 

více) a nárůstu zákazníků služeb internetu v mobilu. K nárůstu výnosů pozitivně přispěl i růst 

zákazníků mobilního vysokorychlostního internetu na Slovensku v souvislosti s rozšířením pokrytí sítě 

3G. 

Počet přípojek xDSL dosáhl k 31. prosinci 2012 výše 915,1 tisíc, meziročně o 5,0 % více. Ke stejnému 

datu využívalo službu vysokorychlostního internetu založenou na technologii VDSL již 260,2 tisíc 

zákazníků. Počet zákazníků služby O2 TV dosáhl na konci prosince 2012 výše 141,4 tisíc, meziročně 

o 4,3 % více. 

Ostatní konsolidované výnosy dosáhly v roce 2012 dohromady výše 9,8 mld. Kč, stejně jako v roce 

2011. Z toho výnosy z SMS, MMS, PRMS a výnosy za služby obsahu poklesly o 3,8 % na 4,6 mld. 

Kč, zejména kvůli většímu počtu SMS a MMS zahrnutých v měsíčních paušálních poplatcích. Výnosy 

z prodeje zboží, příslušenství a aktivačních poplatků dosáhly v roce 2012 výše 1,6 mld. Kč, což je o 

4,8 % meziročně méně. Výnosy z ICT a obchodních řešení dosáhly výše 2,5 mld. Kč, meziročně o 

8,1 % více. Společnost pokračovala v úspěšné nabídce standardních ICT služeb (řízené služby, 
cloudová řešení, zabezpečení sítí, virtuální desktop) korporátním zákazníkům s cílem snížit závislost 

na jednorázových projektech. 
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Přehled konsolidovaných provozních nákladů 
Přes nárůst zákazníků a s tím spojené vyšší komerční náklady a rozšíření obchodních aktivit zůstaly 

konsolidované provozní náklady společnosti v roce 2012 téměř na stejné úrovni jako v roce 2011 a 

dosáhly 31,2 mld. Kč. K tomuto výsledku pomohlo významně pokračující zaměření na důslednou 

finanční disciplínu s cílem dále zefektivnit organizační strukturu, procesy a řízení. 

Konsolidované propojovací a roamingové náklady poklesly v roce 2012 meziročně o 3,8 % na 8,8 

mld. Kč, v souladu s poklesem výnosů z propojení, zejména díky snížení mobilních propojovacích 

poplatků a nižším cenám za roaming. Náklady na prodané zboží dosáhly v roce 2012 výše 2,1 mld. 

Kč, což představuje mírný meziroční pokles o 1,9 %. Ostatní přímé náklady na prodej vzrostly 

dohromady o 10,6 % na 3,8 mld. Kč. K tomuto nárůstu přispěly zejména vyšší náklady na 

subdodávky, které se zvýšily o 20,8 % na 1,2 mld. Kč, kvůli vyšším subdodávkám pro ICT projekty. 

Přes vyšší komerční aktivity vzrostly náklady na provize v roce 2012 pouze o 1,3 % na 1,8 mld. Kč 

díky zaměření na efektivitu v prodejní oblasti. 

Osobní náklady včetně odstupného dosáhly v roce 2012 výše 5,8 mld. Kč, o 5,5 % méně oproti roku 

2011. Bez zahrnutí nákladů na odstupné (265 mil. Kč v roce 2012 a 174 mil. Kč v roce 2011) by 

náklady na zaměstnance poklesly meziročně o 7,2 % díky pozitivnímu vlivu restrukturalizačního 

programu. Počet zaměstnanců Skupiny poklesl v průběhu roku 2012 o 8,9 % a k 31. prosinci 2012 

dosáhl výše 6 275. 

Ostatní provozní náklady včetně aktivace dlouhodobého majetku dosáhly v roce 2012 výše 10,6 mld. 

Kč, o 5,0 % meziročně více. K tomuto nárůstu nejvýznamněji přispěly vyšší náklady na opravy a 

udržování sítí a výpočetní techniky. Ty vzrostly o 14,5 % na 3 mld. Kč z důvodu outsourcingu IT 

služeb do české pobočky společnosti Telefónica Global Technology v prosinci 2011. Tato společnost 

poskytuje IT služby provozním jednotkám v České republice, na Slovensku a v Německu. Nicméně 

tento nárůst byl více než kompenzován úsporou souvisejících osobních nákladů. Z ostatních kategorií 

stojí za zmínku 2,4% pokles nákladů na pronájem a provoz nemovitostí a dopravních prostředků na 

2,1 mld. Kč díky zaměření na efektivnější využití budov a optimalizaci vozového parku. K úspoře 

došlo i u nákladů na vymáhání pohledávek a inkaso pohledávek a snížení hodnoty pohledávek, které 

poklesly dohromady o 2,8 % na 808 mil. Kč. Mírně vyšší náklady zaznamenala společnost u dodávek 

energií, které v roce 2012 dosáhly 1,1 mld. Kč, zejména díky nárůstu cen energií, který nebyl plně 

kompenzován opatřeními vedoucími ke snížení jejich spotřeby. 

Provozní zisk, zisk před zdaněním a čistý zisk 
Konsolidovaný provozní zisk a konsolidovaný zisk před zdaněním poklesly v roce 2012 meziročně o 

17,7 % a o 18,5 % na 8,3 mld. Kč, respektive na 8,2 mld. Kč. Konsolidovaný čistý zisk dosáhl v roce 

2012 výše 6,8 mld. Kč, meziročně o 22,0 % méně. Bez započítání vlivu odložené daně na Slovensku v 

roce 2011 (709 mil. Kč) by čistý zisk poklesl meziročně o 15,0 %. Důvodem byl pokles provozního 

zisku OIBDA, který nebyl plně kompenzován mírně nižšími odpisy. 

Peněžní toky 
Výše volných hotovostních toků poklesla v roce 2012 meziročně o 23,6 % na 11,5 mld. Kč. 

To je výsledek kombinace 16,1% snížení hotovostních toků z provozní činností, zejména kvůli 

poklesu provozního zisku OIBDA a 4,5% meziročního nárůstu čistých peněžních prostředků 

použitých v investiční činnosti z důvodu nižších příjmů z prodeje pozemků, budov a movitých věcí 

a nehmotného majetku. Kromě toho se v čistých peněžních prostředcích vynaložených na investiční 
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činnost v roce 2012 projevil výdaj na dočasné finanční investice (250 mil. Kč). Ten představuje 

dočasná záruka, kterou společnost složila v souvislosti se svojí účastí ve výběrovém řízení na udělení 

kmitočtů. 
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Aktiva a závazky společnosti 

Níže uvedené shrnutí aktiv a závazků (finanční pozice, rozvaha společnosti) vychází z konsolidované 

auditované účetní závěrky Rozdělované společnosti k 31. prosinci 2012, 31. prosinci 2013 
a 31. prosinci 2014 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) 

přijatými EU. 

Aktiva, závazky a vlastní kapitál Rozdělované společnosti v letech 2012 až 2014: 

V milionech Kč  31. prosince 
2014  

31. prosince 
2013  

31. prosince 
2012  

AKTIVA                    
Pozemky, budovy a zařízení     36 200    41 857     46 691  
Nehmotná aktiva     26 276    20 008     20 330  
Investice v přidružených společnostech     17    9     29  
Ostatní finanční aktiva     564    169     112  
Odložená daňová pohledávka     313    417     673  
Dlouhodobá aktiva     63 370    62 460     67 835  
                   
Zásoby     470    536     487  
Pohledávky     7 194    7 062     7 732  
Splatná daňová pohledávka     0    1     101  
Peníze a peněžní ekvivalenty     3 256    3 890     3 044  
Běžná aktiva     10 920    11 489     11 364  
                   
Dlouhodobá aktiva určená k prodeji     0    0     0  
                   
Aktiva celkem     74 290    73 949     79 199  
                   
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY                  
Základní kapitál     27 461    27 461     28 022  
Vlastní akcie     -1 596    -1 596     -2 483  
Emisní ážio     19 349    19 349     24 374  
Nerozdělený zisk a ostatní fondy     8 939    10 535     10 661  
Vlastní kapitál     54 153    55 749     60 574  
                   
                   
Dlouhodobé finanční závazky     3 000    3 000     3 000  
Odložený daňový závazek     2 151    2 735     3 206  
Dlouhodobé rezervy     251    26     29  
Ostatní dlouhodobé závazky     155    64     87  
Dlouhodobé závazky     5 557    5 825     6 322  
                   
Krátkodobé finanční závazky     4 004    4     31  
Obchodní a jiné závazky     10 135    12 199     12 235  
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Splatný daňový závazek     299    155     5  
Krátkodobé rezervy     142    17     32  
Běžné závazky     14 580    12 375     12 303  
                   
Závazky celkem     20 137    18 200     18 625  
                   
Vlastní kapitál a závazky celkem     74 290    73 949     79 199  
 

Hmotný majetek společnosti a komentář k investičním výdajům do majetku společnosti v letech 
2011 až 2013 

Níže uvedené shrnutí hlavních tříd hmotného majetku (nemovitosti, stroje a zařízení) vychází z 

konsolidované auditované účetní závěrky sestavené k 31. prosinci 2011, 31. prosinci 2012 
a 31. prosinci 2013v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) přijatými EU. 

Zůstatkové účetní hodnoty hlavních tříd hmotného majetku společnosti (v mil. Kč): 

   31. prosince 
2014  

31. prosince 
2013  

31. prosince 
2012  

Pozemky, budovy a konstrukce  9 372  9 893  10 295  

Vedení, kabely a související venkovní 

zařízení  
17 147  21 557  25 577  

Telekomunikační technologie a zařízení  8 797  9 532  9 609  

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek  884  875  1 210  

Celkem  36 200  41 857  46 691  

 

Komentář k pohybu hmotného majetku v roce 2014 a souvisejícím investicím do majetku 
V milionech Kč     

Pozemky, 
budovy a 
konstruk

ce  

Vedení, 

kabely a 
související  
venkovní  

zařízení  

Telekomuni
kační 

technologie  
a zařízení  

Ostatní  
dlouhodobý  

hmotný  
majetek  

Celkem  

K 31. prosinci 2014                 

Počáteční zůstatek  9 893 21 557 9 532 875 41 857 
Přírůstky  183 459 1 527 468 2 637 
Úbytky  -4 0 -9 0 -13 
Reklasifikace a kurzové 

rozdíly  
32 -4 33 -11 50 

Odpisy  -732 -4 865 -2 279 -448 -8 324 
Snížení hodnoty  0 0 -7 0 -7 
Zůstatková hodnota  9 372 17 147 8 797 884 36 200 
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K 31. prosinci 2014                 
Pořizovací cena  20 638 104 538 79 437 6 827 211 440 
Oprávky a snížení 

hodnoty  
-11 266 -87 391 -70 640 -5 943 -175 240 

Zůstatková hodnota  9 372 17 147 8 797 884 36 200 
 

Zůstatková cena pozemků, budov a zařízení dosáhla k 31. prosinci 2014 výše 36,2 mld. Kč. 

Nejvýznamnější část tvořily vedení, kabely a související venkovní zařízení (17,1 mld. Kč), pozemky, 

budovy a konstrukce (9,4 mld. Kč) a telekomunikační technologie a zařízení (8,8 mld. Kč), kam patří 

zejména ústředny a přenosové technologie.  

V průběhu roku 2014 společnost dosáhla celkového zisku z prodeje dlouhodobých aktiv ve výši 

24 mil. Kč a celkové ztráty ve výši 11 mil. Kč. Zůstatková hodnota nedokončeného majetku a záloh na 

dlouhodobý hmotný majetek k 31. prosinci 2014 činila 1 152 mil. Kč a je rozprostřena do jednotlivých 

kategorií pozemků, budov a zařízení dle jejich podstaty. K 31. prosinci 2014 je účetní hodnota 

neodepisovaného majetku 181 mil. Kč. K 31. prosinci 2014 nebyl zastaven žádný majetek. V průběhu 

roku 2014 nebyly aktivovány žádné nákladové úroky. 

V roce 2014 pokračovala společnost O2 Czech Republic a.s. v uplatňování investiční politiky, jejímž 

hlavním cílem byl rozvoj a podpora technologií s růstovým potenciálem, rozšiřování pokrytí mobilní 

datové sítě novými technologiemi a zvyšování efektivity Společnosti. 

V roce 2014 došlo k navázání na podpis smlouvy z roku 2013 a zahájení sdílení sítí druhé a třetí 

generace se společností T-Mobile Czech Republic a.s., a to v částech okresů Pardubice a Hradec 

Králové. V květnu navíc obě společnosti oznámily rozšíření této dohody o sdílení sítí čtvrté generace 

(4G).  

Společnosti při správě a výstavbě sítí spolupracují za účelem zlepšení pokrytí, a zejména zvýšení 

efektivity provozu. Z této dohody byly vyňaty dvě největší česká města, Praha a Brno. Mimo projekt 

sdílení pokračoval také samostatný rozvoj sítě 4G v Praze i Brně. Ke konci roku 2014 došlo k 

dokončení pokrytí dálnice D1 z Prahy do Brna 4G sítí. Pokrytí obyvatelstva rychlým internetem 

dosáhlo ke konci roku 93 %. Ve vybraných lokalitách byla nasazena také technologie LTE Advanced, 

která umožňuje s patřičnými přístroji využít při stahování dat rychlost až 185 Mbit/s. 

V oblasti pevných sítí směřovaly investice zejména do posílení kapacit spojeného se službou na bázi 

technologie VDSL. V roce 2014 došlo k nárůstu počtu uživatelů technologie VDSL o více než 16 % 

oproti předchozímu roku, což vedlo ke zvýšeným nárokům na kapacitu celé přenosové sítě. Taktéž 

došlo i k výraznému nárůstu počtu uživatelů IPTV, a to meziročně o 18 %. V roce 2014 Společnost 

navíc umožnila v rámci služby O2 TV Go svým zákazníkům sledování televize i v počítači, tabletu 

nebo mobilním telefonu. 

Na Slovensku pokračovala výstavba vlastní sítě. Na konci roku provozovala O2 Slovakia 1 048 2G 
základnových stanic a její 2G síť tak na konci roku 2014 pokrývala 96,08 % populace. Dále na konci 

roku provozovala také 853 3G základnových stanic a její 3G síť pokrývala 62,04 % populace. Koncem 

léta O2 Slovakia zároveň představila plány s budováním vlastní 4G sítě, která koncem roku 

odstartovala ve dvou největších slovenských městech – v Bratislavě a Košicích. 
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Komentář k pohybu hmotného majetku v roce 2013 a souvisejícím investicím do majetku 
V milionech Kč  

Pozemky, 
budovy a 

konstrukce 

Vedení, 

kabely a 
související 
venkovní 
zařízení 

Telekomuni
kační 

technologie  
a zařízení 

Ostatní 
dlouhodobý 

hmotný 
majetek 

Celkem 

K 31. prosinci 2013      

Počáteční zůstatek 10 295 25 577 9 609 1 210 46 691 
Přírůstky 316 848 2 162 211 3 537 
Úbytky  -12 -5 -45 0 -62 
Reklasifikace a kurzové 

rozdíly 
87 21 153 -14 247 

Odpisy -793 -4 884 -2 336 -532 -8 545 

Snížení hodnoty  0 0 -11 0 -11 
Zůstatková hodnota 9 893 21 557 9 532 875 41 857 
      
K 31. prosinci 2013      
Pořizovací cena 20 457 104 321 84 993 7 380 217 151 
Oprávky a snížení 

hodnoty 
-10 564 -82 764 -75 461 -6 505 -175 294 

Zůstatková hodnota 9 893 21 557 9 532 875 41 857 
 

Zůstatková cena pozemků, budov a zařízení dosáhla k 31. prosinci 2013 výše 41,9 mld. Kč. 

Nejvýznamnější část tvořily vedení, kabely a související venkovní zařízení (21,6 mld. Kč), pozemky, 

budovy a konstrukce (9,9 mld. Kč) a telekomunikační technologie a zařízení (9,5 mld. Kč), kam patří 

zejména ústředny a přenosové technologie.  

V průběhu roku 2013 společnost dosáhla celkového zisku z prodeje dlouhodobých aktiv ve výši 62 

mil. Kč a celkové ztráty ve výši 11 mil. Kč. Zůstatková hodnota nedokončeného majetku a záloh na 

dlouhodobý hmotný majetek k 31. prosinci 2013 činila 1 655 mil. Kč a je rozprostřena do jednotlivých 

kategorií pozemků, budov a zařízení dle jejich podstaty. K 31. prosinci 2013 je účetní hodnota 

neodepisovaného majetku 178 mil. Kč. K 31. prosinci 2013 nebyl zastaven žádný majetek. V průběhu 

roku 2013 nebyly aktivovány žádné nákladové úroky. 

V roce 2013 pokračovala společnost v uplatňování investiční politiky, jejímž hlavním cílem byl rozvoj 

a podpora technologií s růstovým potenciálem, rozšiřování pokrytí mobilní datové sítě novými 

technologiemi a zvyšování efektivity společnosti.  

V mobilní části dominovaly především investice do rozšiřování konceptu strategie Best internet (3G a 

4G datová technologie), kdy pokrytí obyvatelstva signálem 3G sítě dosáhlo na konci roku 2013 zhruba 

78,6 % a signálem 4G sítě 4,54 %. V roce 2013 společnost podepsala dohodu o sdílení mobilních sítí 

druhé a třetí generace (2G a 3G). 

V oblasti pevných sítí směřovaly investice zejména do posílení kapacit spojených se službou na bázi 

technologie VDSL. V roce 2013 došlo k nárůstu počtu uživatelů technologie VDSL o více než 39 % 

oproti předchozímu roku, což vedlo ke zvýšeným nárokům na kapacitu celé přenosové sítě. V roce 
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2013 společnost implementovala novou platformu pro službu IPTV, která výrazně rozšířila portfolio 

služeb nabízených zákazníkům, což vedlo k nárůstu počtu zákazníků meziročně o více než 10 %. 

Na Slovensku pokračovala výstavba vlastní, především 3G sítě. Investice směřovaly rovněž do 

výměny zastaralého vybavení a do nabídky projektů pro podnikatelský segment. Na konci roku 

provozovala dceřiná společnost společnosti 1 034 2G základnových stanic. Dále na konci roku 

provozovala také 792 3G základnových stanic. 

Komentář k pohybu hmotného majetku v roce 2012 a souvisejícím investicím do majetku 
V milionech Kč  

Pozemky, 
budovy a 
konstruk

ce 

Vedení, 

kabely a 
související 
venkovní 
zařízení 

Telekomuni
kační 

technologie  
a zařízení 

Ostatní 
dlouhodobý 

hmotný 
majetek 

Celkem 

K 31. prosinci 2012      
Počáteční zůstatek 10 976 29 647 9 427 1 475 51 525 
Přírůstky 262 858 2 864 382 4 366 
Přírůstky z akvizic WiFi 0 0 15 0 15 
Úbytky  -7 -3 -51 -3 -64 
Reklasifikace a kurzové 

rozdíly 
6 -14 24 26 42 

Aktiva určená k prodeji  -11 0 0 0 -11 
Odpisy -931 -4 911 -2 642 -670 -9 154 
Snížení hodnoty  0 0 -28 0 -28 
Zůstatková hodnota 10 295 25 577 9 609 1 210 46 691 
      
K 31. prosinci 2012      
Pořizovací cena 20 222 103 716 89 752 8 202 221 892 
Oprávky a snížení 

hodnoty 
-9 927 -78 139 -80 143 -6 992 -175 201 

Zůstatková hodnota 10 295 25 577 9 609 1 210 46 691 
 

Zůstatková cena pozemků, budov a zařízení dosáhla k 31. prosinci 2012 výše 46,7 mld. Kč. 

Nejvýznamnější část tvořily vedení, kabely a související venkovní zařízení (25,6 mld. Kč), pozemky, 

budovy a konstrukce (10,3 mld. Kč) a telekomunikační technologie a zařízení (9,6 mld. Kč), kam patří 

zejména ústředny a přenosové technologie.  

V průběhu roku 2012 společnost dosáhla celkového zisku z prodeje dlouhodobých aktiv ve výši 285 

mil. Kč. Zůstatková hodnota nedokončeného majetku a záloh na dlouhodobý hmotný majetek k 31. 
prosinci 2012 činila 2 117 mil. Kč a je rozprostřena do jednotlivých kategorií pozemků, budov a 

zařízení dle jejich podstaty. K 31. prosinci 2012 je účetní hodnota neodepisovaného majetku 179 mil. 

Kč. K 31. prosinci 2012 nebyl zastaven žádný majetek. V průběhu roku 2012 nebyly aktivovány žádné 

nákladové úroky. 

V roce 2012 pokračovala společnost v uplatňování investiční politiky, jejímž hlavním cílem byl rozvoj 

a podpora zákaznicky orientovaných technologií s růstovým potenciálem, rozšiřování pokrytí mobilní 

datové sítě a zvyšování efektivity společnosti. Podobně jako v předchozích letech investovala 
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společnost v roce 2012 i do projektů zaměřených na integraci mobilních a fixních produktů a služeb a 

dále pak do obnovy technologické infrastruktury.  

V mobilní části dominovaly především pokračující investice do rozšiřování konceptu Mobile 

Broadband strategie (3G technologie), kdy pokrytí obyvatelstva signálem 3G sítě dosáhlo na konci 

roku 2012 zhruba 78,5 % a počet základnových stanic se rozrostl o 430 (3G technologie). Společnost 

také investovala prostředky do navýšení kapacity, především 3G sítě. V roce 2012 společnost také 

investovala do posílení páteřní infrastruktury sítě a do restrukturalizace prvků mobilního jádra, za 

použití nejmodernějších technologií. V roce 2012 společnost spustila do komerčního provozu 4G síť, 

která byla dostupná přibližně pro 10 tisíc zákazníků.  

V oblasti pevných sítí směřovaly investice zejména do posílení kapacit spojené s úspěšným spuštěním 

služeb na bázi technologie VDSL započaté v roce 2011. V roce 2012 došlo k nárůstu počtu uživatelů 

technologie VDSL o více než 150% oproti předchozímu roku, což vedlo ke zvýšeným nárokům na 

kapacitu celé přenosové sítě. V roce 2012 společnost pokračovala v investicích do dostupnosti a 
kvality služeb xDSL, IPTV, VoiceOver IP a služeb s přidanou hodnotou. 

Na Slovensku (skrze dceřinou společnost) pokračovala výstavba vlastní sítě (především 3G), investice 

směřovaly rovněž do zvýšení kvality stávajícího CRM systému, e-aplikací, výměny zastaralého HW a 

do nabídky projektů pro podnikatelský segment. Na konci roku provozovala dceřiná společnost 

společnosti 1 000 2G základnových stanic. Na konci roku provozovala také 680 3G základnových 

stanic. 

Finanční situace společnosti 

Peníze a peněžní ekvivalenty 
V milionech Kč  31. prosince 2014  31. prosince 2013  31. prosince 2012  
            
Peněžní zůstatky a ostatní peněžní 
ekvivalenty  

237  352  283  

Cash-pooling mezi spřízněnými 
osobami  

3 019 3 538  2 761  

Celkem peníze a peněžní ekvivalenty  3 256 3 890  3 044  
 

Finanční závazky 
V milionech Kč  31. prosince 2014  31. prosince 2013  31. prosince 2012  
            
Úvěry v domácí měně  7 000  3 000  3 000  
Úrokové závazky a deriváty  4  4  31  
Celkové finanční závazky  7 004  3 004  3 031  
            

Splatné:           
  do 1 roku  4 004  4  31  
  za 2–5 let  3 000  3 000  3 000  
Celkové finanční závazky  7 004  3 004  3 031  
 

Celková výše konsolidovaných finančních závazků (krátkodobých a dlouhodobých) 

k 31. prosinci 2014 dosáhla výše 7,0 mld. Kč. Meziroční nárůst o 4,0 mld. Kč oproti roku 2013 souvisí 
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s krátkodobým provozním úvěrem na splacení závazků přímo souvisejících s obchodními vztahy 

s původním majoritním akcionářem. Objem peněz a peněžních ekvivalentů na konci roku 2014 dosáhl 

výše 3,3 mld. Kč. 

K 31. prosinci 2014 zahrnují peněžní ekvivalenty společnosti úročené vklady se splatností maximálně 

tři měsíce. K 31. prosinci 2014 měla společnost k dispozici přibližně 961 mil. Kč garantovaných 

nečerpaných úvěrových zdrojů. K 31. prosinci 2014 nebyly zastaveny žádné peníze a peněžní 

ekvivalenty. 

Celková výše konsolidovaných finančních závazků (krátkodobých a dlouhodobých) k 31. prosinci 

2013 dosáhla výše 3,0 mld. Kč. Objem peněz a peněžních ekvivalentů na konci roku 2013 dosáhl výše 

3,9 mld. Kč.  

K 31. prosinci 2013 zahrnují peněžní ekvivalenty společnosti úročené vklady se splatností maximálně 

tři měsíce. K 31. prosinci 2013 měla společnost k dispozici přibližně 1 454 mil. Kč garantovaných 

nečerpaných úvěrových zdrojů. K 31. prosinci 2013 nebyly zastaveny žádné peníze a peněžní 

ekvivalenty. 

Celková výše konsolidovaných finančních závazků (krátkodobých a dlouhodobých) k 31. prosinci 

2012 dosáhla výše 3,0 mld. Kč. V průběhu roku společnost úspěšně refinancovala dluh splatný v roce 

2012. Objem peněz a peněžních ekvivalentů na konci roku 2012 dosáhl výše 3,0 mld. Kč. 

K 31. prosinci 2012 zahrnují peněžní ekvivalenty společnosti úročené vklady se splatností maximálně 

tři měsíce. K 31. prosinci 2012 měla společnost k dispozici přibližně 1 408 mil. Kč garantovaných 

nečerpaných úvěrových zdrojů. 

Dividendová politika 

Nepředpokládá se, že by CETIN přijímalo konkrétní dlouhodobou dividendovou politiku. Případná 

výplata dividendy podléhá v každém účetním období posouzení z hlediska možností a potřeb 

společnosti. 

Soudní a rozhodčí řízení 

CETIN se stane účastníkem soudních a správních řízení souvisejících s vyčleněným majetkem nebo 

převedenými činnostmi a dále vyplývajících z běžného obchodního styku, který s takovým majetkem 

nebo převedenými činnostmi souvisí. Počet těchto řízení ani jejich význam (potencionální riziko 

neúspěchu) není takového rázu, aby podstatným způsobem ovlivnily hospodaření společnosti. Jedná se 

zejména o řízení uvedená v článku 10.2 l) a m) Projektu, resp. v příloze č. 13 Projektu. 

Významná změna finanční situace 

Od zveřejnění poslední ověřené účetní závěrky Rozdělované společnosti zpracované k 

31. prosinci 2014 nedošlo k žádné významné změně finanční situace O2 ani Skupiny PPF. 

Oprávnění auditoři 

Konsolidovanou účetní závěrku Rozdělované společnosti k 31. prosinci 2012 a 31. prosinci 2013 

sestavenou v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS) přijatými EU ověřila 

společnost Ernst &Young Audit, s r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 
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110 00, která je členem Komory auditorů České republiky a držitelem oprávnění číslo 401. Auditorem 

odpovědným za provedení auditu konsolidované účetní závěrky Rozdělované společnosti 

k 31. prosinci 2012 a 31. prosinci 2013 byl Radek Pav, držitel oprávnění Komory auditorů České 

republiky (KAČR) číslo 2042. 

Rozdělovaná společnost vyhlásila na začátku dubna 2014 výběrové řízení na auditorské služby pro 

rok 2014. Z uchazečů, renomovaných auditorských firem, vyšla vítězně společnost KPMG Česká 

republika Audit, s.r.o. a stala se tak auditorem pro rok 2014. 

Konsolidovanou účetní závěrku Rozdělované společnosti k 31. prosinci 2014 sestavenou v souladu s 

Mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS) přijatými EU ověřila společnost KPMG 

Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 1a, PSČ 186 00, která je členem Komory 

auditorů České republiky a držitelem oprávnění číslo 71.  

Auditorem odpovědným za provedení auditu konsolidované účetní závěrky Rozdělované společnosti 

k 31. prosinci 2014 byl Petr Škoda, držitel oprávnění Komory auditorů České republiky (KAČR) číslo 

1842. 

Výrok auditora byl ve všech účetních obdobích bez výhrad. O2 prohlašuje, že v průběhu účetních 

období, za které jsou předkládány výše uvedené účetní závěrky, nedošlo k odstoupení nebo odvolání 

auditora odpovědného za ověření účetní závěrky. 

Zahajovací rozvaha CETIN k 1. 1. 2015 a ilustrativní finanční informace ve formě pro forma účetní 

závěrky CETIN k 31. prosinci 2014 byly též ověřeny společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 

bez výhrad. Odpovědným auditorem byl v obou případech již výše zmíněný pan Petr Škoda.  

Součástí výroku auditora k zahajovací rozvaze CETIN k 31. prosinci 2014 bylo zdůraznění 

skutečnosti, že tato zahajovací rozvaha byla sestavena na základě předpokladu, že Rozdělení bude 

schváleno a zapsáno do obchodního rejstříku. Pokud by nebylo toto Rozdělení schváleno a zapsáno do 

obchodního rejstříku, přiložená zahajovací rozvaha nebude platná a společnost O2 Czech Republic a.s. 

převezme jako počáteční zůstatky k 1. lednu 2015 své konečné zůstatky z účetní závěrky k 31. 

prosinci 2014. Toto zdůraznění skutečnosti nepředstavuje výhradu. 
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PRO FORMA FINANČNÍ INFORMACE CETIN K 31. 12. 2014 

Ilustrativní finanční informace, které tvoří přílohu tohoto memoranda, byly sestaveny výhradně pro 

ilustraci dopadu Rozdělení společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem CETIN, jak by 
mohla transakce ovlivnit aktiva, závazky a zisk CETIN, pokud by se Rozdělení uskutečnilo na začátku 

vykazovaného období, tj. 1. ledna 2013. Pro forma finanční informace jsou odvozeny 

z konsolidovaných účetních závěrek Rozdělované společnosti k 31. 12. 2013 a k 31. 12. 2014 
sestavených v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) přijatými EU. Pro 
forma finanční informace ilustrují dopad transakce za období fiskálních let 2013 a 2014, končících k 

31. prosinci. Nejedná se tedy o finanční prognózu do budoucnosti, ale hypotetickou projekci efektů 

Rozdělení zpětně ve vztahu k již proběhlému období. Pro větší srozumitelnost však i přesto 

označujeme tyto údaje jako „pro forma“ finanční informace. 

Pro forma finanční informace se týkají hypotetické situace Rozdělení k datu 1. ledna 2013 a tím 

nereflektují skutečnou finanční pozici CETIN ani její skutečnou finanční výkonnost. Otevřené položky 

rozvahy O2 Czech Republic jsou v případech sdílených nákupů zboží a služeb k rozvahovému dni 

děleny v poměru, v jakém jsou děleny odpovídající položky výkazu zisku a ztráty, tj. platí hypotetický 

předpoklad, že Rozdělovaná a Nástupnická společnost existují samostatně od 1. ledna 2013. 

Pro forma finanční informace jsou ověřeny auditorem. Pro forma výkazy zisků a ztrát a zahajovací 
rozvaha Nástupnické společnosti byly připraveny rozdělením auditovaných standalone 

(individuálních) finančních výkazů Rozdělované společnosti k 31. prosinci 2013 a k 31. prosinci 2014 

a doplněny o pro forma úpravy ilustrující dopady Rozdělení. 

Hlavním předmětem činnosti CETIN bude poskytování velkoobchodních fixních a mobilních 

telekomunikačních služeb pro jiné operátory. Finanční vyjádření výnosů, nákladů, otevřených položek 

pohledávek a závazků z velkoobchodního prodeje, mezinárodních propojovacích poplatků a fixních 

národních propojovacích poplatků bylo plně alokováno do pro forma finančních informací CETIN. 

Současně byl nově vzniklý obchodní vztah mezi CETIN a O2 transformován do pro forma úpravy 

výkazu zisku a ztráty jako tržby z poskytnutí velkoobchodní telekomunikačních služeb. Pro účely 

ocenění tohoto vztahu byly pro prodej fixních velkoobchodních telekomunikačních služeb CETIN 
použity stávající regulační pravidla telekomunikačního trhu aplikovaná na historické realizované 

objemy telekomunikačních služeb O2, které by byly v případě Rozdělení předmětem obchodního 

vztahu.  

Ocenění mobilních velkoobchodních telekomunikačních služeb je založeno na přímých a alokovaných 

nákladech přiřaditelných mobilní části infrastruktury zvýšených o související režijní náklady a 

přiměřený podíl na investičních nákladech na obnovu mobilní infrastruktury. Tento součet je poté 

násoben očekávanou mírou návratnosti a přiměřenou mírou ziskovosti, která je na obchodní bázi 

vyjednána O2 a CETIN. 

Nákladové položky přímo přiřaditelné CETIN byly identifikovány na základě znalosti konkrétního 

určení předmětu nákupu a alokovány do pro forma výkazů CETIN. Analogicky bylo postupováno v 

případě souvisejících otevřených položek závazků nebo dohadných položek v zahajovací rozvaze. V 
souvislosti s Rozdělením byla provedena alokace zaměstnanců O2, kdy došlo k jednoznačnému 

přiřazení jednotlivých zaměstnanců mezi O2 a CETIN. Osobní náklady v pro forma výkazech zisku a 

ztráty byly za jednotlivá sledovaná období rozděleny dle uvedené alokace zaměstnanců a stejným 
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způsobem byly rozděleny související otevřené položky zahajovací rozvahy k jednotlivým rozvahovým 

dnům. 

Ostatní položky nákladů, které nebylo možné přiřadit jednoznačně CETIN v plné výši (sdílené režijní 

náklady), byly alokovány do pro forma výkazu zisků a ztrát CETIN na základě podpůrných ukazatelů, 

např. poměr mzdových nákladů souvisejících s rozdělením celkového počtu zaměstnanců, poměr 

spotřeby elektrické energie skupin majetků, apod. Analogicky bylo postupováno v případě 

souvisejících otevřených položek závazků nebo dohadných položek v zahajovací rozvaze. 

Upozorňujeme, že přiložené pro forma finanční informace jsou ilustrativní a byly sestaveny na základě 

shora uvedených předpokladů a při porovnání s jinými finančními informacemi související s 

Rozdělovanou společností nebo CETIN je vždy potřeba brát v potaz následující: 

• rámec účetních pravidel a standardů, na základě kterých jsou finanční informace sestaveny; 

• datum vzniku CETIN, který je uvažován při sestavení finančních informací. 

 

Vybrané pro forma finanční informace CETIN v letech 2013 a 2014 (v mil. Kč): 

 

Hlavním předmětem činnosti CETIN bude poskytování velkoobchodních fixních a mobilních 

telekomunikačních služeb pro jiné operátory na trhu. Celkové výnosy z telekomunikačních služeb 

v roce 2014 dosáhly výše 19 029 mil. Kč. Oproti roku 2013 došlo k poklesu o 396 mil. Kč. Vývoj 

výnosů CETIN je meziročně ovlivněn snížením mobilních terminačních poplatků. Tento negativní vliv 

je kompenzován růstem objemu výnosů z transitu. 

Nově vzniklý obchodní vztah mezi CETIN a Rozdělovanou společností byl transformován 

do pro forma výkazu zisku a ztráty jako tržby z poskytnutí velkoobchodní telekomunikačních služeb. 

Pro účely ocenění tohoto vztahu byly pro prodej fixních velkoobchodních telekomunikačních služeb 

 Rok končící  
31. prosince 2014 

Rok končící 

31. prosince 2013 
Výnosy   19 029   19 425  
Ostatní výnosy z  netelekomunikačních služeb   489   517  
Náklady   -11 148  -10 264  
Snížení hodnoty aktiv   -  -  
Provozní zisk před odpisy (OIBDA)   8 370  9 678  
Zisk   760  1 732  
     
Dlouhodobá aktiva  41 500  46 714 
Běžná aktiva  1 966  1 544 
Aktiva Celkem  43 466  48 258 
     
Vlastní kapitál  36 660  36 970 
Dlouhodobé závazky  2 572  2 690 
Běžné závazky  4 234  8 598 
Vlastní kapitál a závazky celkem  43 466  48 258 
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CETIN použity stávající regulační pravidla telekomunikačního trhu aplikovaná na historické 

realizované objemy telekomunikačních služeb Rozdělované společnosti, které by byly v případě 

Rozdělení předmětem obchodního vztahu. Ocenění mobilních velkoobchodních telekomunikačních 

služeb je založeno na přímých a alokovaných nákladech přiřaditelných mobilní části infrastruktury 
zvýšených o související režijní náklady a přiměřený podíl na investičních nákladech na obnovu 

mobilní infrastruktury. Tento součet je poté násoben očekávanou mírou návratnosti a přiměřenou 

mírou ziskovosti, která je na obchodní bázi vyjednána Rozdělovanou společností a CETIN. Hodnota 
tohoto vztahu představuje ročně více než polovinu tržeb CETIN a je v letech 2014 a 2013 srovnatelná. 

Dalšími klíčovými výnosy jsou hlasový transit, mezinárodní propojovací poplatky a fixní národní 

propojovací poplatky. 

Meziroční nárůst nákladů z 10 264 mil. Kč v roce 2013 na 11 148 mil. Kč v roce 2014 je primárně 

způsoben růstem objemu transitu. U ostatních položek provozních nákladů převládá klesající trend, 

který je primárně způsoben poklesem osobních nákladů díky pozitivnímu vlivu restrukturalizačního 

programu. K dalšímu poklesu provozních nákladů přispěly nižší náklady na opravy a udržování sítí 

a výpočetní techniky. 

Zisk roku 2013 je ovlivněn jednorázovou položkou výnosů v souvislosti s uzavřenou dohodou o 
sdílení mobilních sítí. 

Podstatnou část dlouhodobých aktiv CETIN tvoří nehmotná a hmotná aktiva. CETIN vlastní veškerý 

hmotný a nehmotný majetek související s přístupovou, agregační a přenosovou infrastrukturou fixní 

a mobilní telekomunikační sítě. 
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KOMENTÁŘ K ZAHAJOVACÍ ROZVAZE CETIN K 1. LEDNU 2015 

Zahajovací rozvaha CETIN, sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a českými 

účetními standardy pro podnikatele, bude uveřejněna současně s pozvánkou na valnou hromadu k 

Rozdělení a Projektem rozdělení. 

V souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností 

a družstev, ve znění pozdějších změn a dodatků, byl vypracován projekt rozdělení odštěpením, na 

jehož základě a jehož řádným schválením příslušnými orgány dojde k přechodu obchodního jmění 

včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů z Rozdělované společnosti na CETIN. 

Zahajovací rozvaha CETIN byla sestavena na základě předpokladu, že dojde ke schválení a zápisu 

rozdělení do obchodního rejstříku.  

Srovnatelnost finančních informací uvedených v zahajovací rozvaze CETIN k 1.1.2015 a v pro 
forma finančních informacích CETIN k 31. 12. 2014 

Finanční informace obsažené v zahajovací rozvaze CETIN k 1. lednu 2015 nejsou plně srovnatelné s 

pro forma finančními informacemi CETIN k 31. prosinci 2014 z následujících důvodů: 

 jiný účetní rámec použití pro sestavení pro forma finančních informací (pro forma finanční 

informace za roky 2013 a 2014 jsou odvozeny z účetních závěrek Rozdělované společnosti 

sestavených v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) přijatými EU, 

zatímco zahajovací rozvaha je sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví 

a českými účetními standardy pro podnikatele); 

 v souladu se zákonem o přeměnách došlo k přecenění odštěpované části jmění a následně 

k položkovému přecenění odštěpovaných aktiv a závazků CETIN. Majetek a závazky 

v zahajovací rozvaze jsou tudíž vykázány v reálně hodnotě; 

 předpoklad vzniku CETIN použitý při sestavení pro forma finančních informací k 31. 12. 2014 
je k 1. 1. 2013 (východiskem je nařízení o prospektu, které požaduje sestavení pro forma 

finančních informací, které ilustrují rozdělení na historických finančních informacích), zatímco 

v zahajovací rozvaze k 1. 1. 2015 platí předpoklad vzniku CETIN k 1. 1. 2015 (v souladu se 
zákonem o přeměnách). Z tohoto důvodu je například smíšený závazek (tj. služba, která je 

fakturována jedním dokladem, nicméně vztahuje se k Rozdělované společnosti i CETIN) v pro 
forma finančních informacích k 31. 12. 2014 vykázán rozděleně (na základě ekonomického 

kritéria čerpání dané služby), zatímco v zahajovací rozvaze k 1. 1. 2015 je vykázán v CETIN, 
pouze pokud je související smlouva v projektu Rozdělení odštěpována. 

Komentář k významným položkám zahajovací rozvahy CETIN k 1. 1. 2015 

Největší položku z dlouhodobého hmotného majetku (hodnota k 1. 1. 2015 celkem činí 54 027 mil. 

Kč) představuje vedení, kabely a související venkovní zařízení ve výši 39 140 mil. Kč, vykázané 

v kategorii samostatné movité věci a soubory movitých věcí. 

Software (897 mil. Kč) a goodwill (552 mil. Kč), vzniklý v rámci přecenění majetku a závazků, 

představují největší položku z dlouhodobého nehmotného majetku (hodnota k 1. 1. 2015 celkem činí 

1 559 mil. Kč). 

Nejvýznamnější položku pohledávek (hodnota k 1. 1. 2015 celkem činí 1 523 mil. Kč) tvoří 

pohledávky z obchodních vztahů (1 205 mil. Kč) a dohadné účty aktivní (203 mil. Kč). 
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Krátkodobé závazky (hodnota k 1. 1. 2015 celkem činí 3 403 mil. Kč) obsahují mimo jiné závazky 

z obchodních vztahů (1 801 mil. Kč) a dohadné účty pasivní (1 483 mil. Kč). 

Dlouhodobé závazky (hodnota k 1. 1. 2015 celkem činí 6 526 mil. Kč) představuje primárně odložená 

daň (6 523 mil. Kč). Odložená daň je počítána na základě schválených daňových sazeb, jejichž 

platnost se předpokládá v době, kdy budou aktiva realizována a závazky vyrovnány. Pro kalkulaci 

odložené daně byla použita sazba 19 %. V rámci přecenění majetku a závazků došlo i k navýšení 

odloženého daňového závazku vykázaného v zahajovací rozvaze. 
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ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ORGÁNY CETIN 

CETIN bude založena jako akciová společnost zřízená a existující podle práva České republiky. 

Orgány CETIN jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. Představenstvo je řídícím, resp. 

statutárním orgánem, CETIN a dozorčí rada je jejím kontrolním orgánem. 

Představenstvo 

Statutárním orgánem CETIN je představenstvo, které řídí podnikatelskou činnost CETIN a jedná jejím 

jménem způsobem uvedeným ve stanovách CETIN a v obchodním rejstříku. Představenstvo rozhoduje 

o všech záležitostech CETIN, které nejsou právními předpisy, stanovami nebo usnesením valné 

hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. 

Představenstvo CETIN bude složeno z následujících osob: 

 Ing. Petr Slováček, dat. nar. 15. května 1959, bytem K Potokům 205, 252 03 Řitka, prac. adresa: 
Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00; 

 
 Michal Frankl, dat. nar. 13. prosince 1963, bytem Na břehu 260/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, 

prac. adresa: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00; a 
 
 Ing. Martin Vlček, dat. nar. 2. října 1977, Korunní 962/85, Vinohrady, Praha 3, PSČ: 130 00, 

prac. adresa: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00. 
 
Dosavadní zkušenosti a angažmá: 
 
Ing. Petr Slováček 

Ing. Petr Slováček vystudoval ČVUT Praha, Elektrotechnickou fakultu – obor telekomunikace. 

Absolvoval postgraduální kurz Master of Business Telecommunications (M.B.T.) Technické univerzity 

v Delftu v Nizozemsku. Po studiu pracoval ve Výzkumném ústavu telekomunikací Praha. V roce 1989 

přišel do společnosti SPT TELECOM, a.s. (předchozí obchodní firma společnosti O2) a pracoval 

v oborech spojovací techniky, v technickém rozvoji, v projektech řízení sítě a OSS. Ke dni vyhotovení 

tohoto memoranda je členem představenstva Rozdělované společnosti, přičemž je zde zároveň 

pověřen vedením divize Infrastruktura a velkoprodej. Není, ani kdykoliv v předešlých pěti letech nebyl 

členem správních, řídících nebo dozorčích orgánů ani společníkem v jiných společnostech. 

 

Michal Frankl 

Michal Frankl vystudoval Bankovní institut Vysoká škola Praha a Právnickou fakultu Janka 

Jesenského. Po roce 1989 podnikal v oblasti tvorby softwaru pro ekonomiku. V roce 1996 byl zvolen 

poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Poté byl náměstkem ministra financí 

zodpovědným za sekci daní, cel a informatiky. Působil také jako náměstek ministra informatiky 

s odpovědností zejména za oblast elektronických komunikací a poštovních služeb. Je jedním 

z hlavních autorů zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Od roku 2005 do 2009 byl 

členem Rady Českého telekomunikačního úřadu. Do zvolení členem představenstva podnikal jako 

ekonomický a daňový poradce. Od února 2014 je předsedou správní rady Nadace O2. Od července 

2014 je pověřen oblastí veřejných vztahů a sponzoringu O2. Kdykoliv v předešlých pěti letech byl 

nebo stále je členem správních, řídících nebo dozorčích orgánů nebo společníkem v následujících 

společnostech, které Rozdělovaná společnost považuje za významné: 



Stránka 84 ze 104 

 
 
Firma IČO Sídlo Funkce Status 
O2 Czech 
Republic a.s. 

601 93 336 Praha 4 - Michle, Za 
Brumlovkou 266/2, PSČ 
14022 

člen 

představenstva 
aktivní 

MAIN 
Apartment 
House, s.r.o. 

469 00 161 Praha 9 - Vysočany, Na Břehu 

260/1, PSČ 190 00 
jednatel aktivní 

MAIN 
management, 
s.r.o. 

241 54 784 Praha 9 - Vysočany, Na Břehu 

260/1, PSČ 190 00 
jednatel aktivní 

Evropské školící 

centrum, o.p.s. 
275 01 485 Litomyšl, Jiráskova 133, PSČ 

570 01 
předseda 

správní rady 
neaktivní 

Evropská 

konsolidační, a.s. 
291 89 659 Brno, Příkop 838/6, PSČ 602 

00 
člen 

představenstva 
neaktivní 

 

Martin Vlček  

Martin Vlček pracoval jako investiční ředitel v PPF a.s., kde zodpovídal za investici v O2 Czech 

Republic a.s. V minulosti dále působil jako externí poradce PPF a.s. a společnosti PMU CZ a.s. 

V letech 2002 2011 pracoval pro Penta Investments jako investiční manažer a posléze jako ředitel 

maloobchodní sítě Pet Center. Od února do června 2014 byl členem dozorčí rady společnosti O2 

Slovakia, s.r.o. a od června 2014 je jejím jednatelem a od 1. července 2014 generálním ředitelem. 

Kdykoliv v předešlých pěti letech byl nebo stále je členem správních, řídících nebo dozorčích orgánů 

nebo společníkem v následujících společnostech, které Rozdělovaná společnost považuje 

za významné: 

Firma IČO Sídlo Funkce Status 
O2 Slovakia, 
s.r.o. 

35 848 863 Einsteinova 24, Bratislava, 
PSČ 851 01 

jednatel (a 
generální 

ředitel) 

aktivní 

MVM Invest a.s. 029 52 793 U klubovny 911, Zbraslav, 
156 00 Praha 5 

předseda 

dozorčí rady 
aktivní 

Tesco Mobile 
Slovakia, s.r.o. 

36 863 521 Einsteinova 24, Bratislava, 
PSČ 851 01 

jednatel aktivní 

O2 Slovakia, 
s.r.o. 

35 848 863 Einsteinova 24, Bratislava, 
PSČ 851 01 

člen dozorčí 

rady 
neaktivní 

Jiná sauna s.r.o. 269 78 440 Praha 5, U Klubovny 911, 
PSČ 15600 

jednatel aktivní 

Lekia a.s. 
(zanikla s 
likvidací) 

267 63 966 Brno, Palackého třída 

924/105, PSČ 61200 
člen dozorčí 

rady 
neaktivní 

PetCenter CZ 
s.r.o. 

447 97 273 Praha 9 - Horní Počernice, Do 

Čertous 2634/7, PSČ 19300 
jednatel neaktivní 

REAL AB a.s. 273 65 476 Brno, Palackého 924/105, 

PSČ 61200 
člen dozorčí 

rady 
neaktivní 

PHARMAGEON, 
a.s. (zanikla 
s likvidací)  

274 18 545 Brno, Palackého tř. 924/105, 

PSČ 61200 
člen dozorčí 

rady 
neaktivní 

RIVERHILL a.s. 271 65 019 Praha 10, Na Výsluní 201/13, 

PSČ 10000 
člen 

představenstva 
neaktivní 



Stránka 85 ze 104 

 

Funkční období: 

Funkční období uvedených členů představenstva je pětileté, přičemž uplyne pět let po dni účinnosti 

Rozdělení. 

Dozorčí rada 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem CETIN a její činnost je upravena právními předpisy a stanovami 

CETIN. 

Dozorčí rada CETIN bude složeno z následujících osob: 

 Vladimír Mlynář, dat. nar. 15. ledna 1966, bytem Jindrova 911, Stodůlky, Praha 5, PSČ 155 00; 
 

 Mgr. Lubomír Král, dat. nar. 2. prosince 1972, bytem Praha 9 - Horní Počernice, K Palečku 

2711/36, PSČ 19300, prac. adresa: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00; a 
 

 Ing. Ladislav Chvátal, dat. nar. 24. prosince 1963, bytem Smidarská 742, Klánovice, 190 14 

Praha 9, prac. adresa: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00. 
 
Dosavadní zkušenosti a angažmá: 
 
Vladimír Mlynář  

Je členem vrcholového vedení skupiny PPF od srpna 2010 a je zodpovědný za public relations 

a spolupráci skupiny s veřejným sektorem. Po kariéře úspěšného novináře vstoupil v roce 1998 

do politiky, kde působil až do roku 2005 opakovaně jako ministr a poslanec; v roce 2010 byl rovněž 

šéfporadcem předsedy vlády. V letech 2008–2009 pracoval pro společnost Telefónica Czech Republic, 

a.s. (předchozí obchodní firma společnosti O2 CZ). Je členem dozorčí rady PPF a.s. Od února 2014 

je členem a od června 2014 místopředsedou správní rady Nadace O2. V posledních pěti letech byl 

rovněž členem orgánů v dalších korporacích (Bestsport Services, a.s., Bestsport Arena, a.s., SAZKA 

a.s., eustream, a.s.) Kdykoliv v předešlých pěti letech byl nebo stále je členem správních, řídících nebo 

dozorčích orgánů nebo společníkem v následujících společnostech, které Rozdělovaná společnost 

považuje za významné: 

 
Firma IČO Sídlo Funkce Status 
PPF a.s. 250 99 345 Praha 6, Evropská 2690/17, 

PSČ 16041 
člen dozorčí 

rady 
aktivní 

Bestsport 
Services, a.s. 

242 15 171 Praha 9, Českomoravská 

2345/17, PSČ 19000 
člen 

představenstva 
neaktivní 

Bestsport Arena, 
a.s. 

242 14 795 Praha 9, Českomoravská 

2345/17, PSČ 19000 
člen 

představenstva 
neaktivní 

SAZKA a.s. 264 93 993 Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 

19093 
člen 

představenstva 
neaktivní 

eustream, a.s. 35 910 712 Votrubova 11/A, Bratislava, 
PSČ 821 09 

člen 

představenstva 
neaktivní 
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Mgr. Lubomír Král 

Mgr. Lubomír Král je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a studoval též 

Vysokou školu ekonomickou v Praze. Praxi zahájil v advokacii. V letech 1997–1999 pracoval 

v právním oddělení vypořádacího centra Burzy cenných papírů Praha. V PPF působí od roku 1999 

jako ředitel právního oddělení PPF a.s. a od března 2007 též zastává funkci člena představenstva PPF 

a.s. Od roku 2014 je rovněž členem představenstva Home Credit B.V. Kdykoliv v předešlých pěti 

letech tedy byl nebo stále je členem správních, řídících nebo dozorčích orgánů nebo společníkem 

v následujících společnostech, které Rozdělovaná společnost považuje za významné: 

 
Firma IČO Sídlo Funkce Status 
PPF Partners 
a.s. 

285 15 064 Praha 6, Evropská 2690/17, 

PSČ 160 41 
člen 

představenstva 
aktivní 

PPF Arena 1 
B.V. 

59009187  Amsterdam, Strawinskylaan 
933, 1077XX, Nizozemí 

člen 

představenstva 
aktivní 

PPF Arena 2 
B.V. 

59029765,  Amsterdam, Strawinskylaan 
933, 1077XX, Nizozemí 

člen 

představenstva 
aktivní 

PPF A3 B.V. 61684201,  Amsterdam, Strawinskylaan 
933, 1077XX, Nizozemí 

člen 

představenstva 
aktivní 

PPF a.s. 250 99 345 Praha 6, Evropská 2690/17, 

PSČ 160 41 
člen 

představenstva 
aktivní 

Bestsport Arena, 
a.s. 

24214795 Praha 9, Českomoravská 

2345/17, 190 00, Česká 
republika 

místopředseda 

dozorčí rady 
aktivní 

Home Credit 
B.V. 

34126597 Amsterdam, Strawinskylaan 
933, 1077XX, Nizozemí 

člen 

představenstva 
aktivní 

PPF reality a.s. 290 30 072 Praha 6, Evropská 2690/17, 

PSČ 160 41 
předseda 

představenstva 
aktivní 

 

Ing. Ladislav Chvátal  

Ing. Ladislav Chvátal vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor automatizované systémy 

řízení v ekonomice. Do skupiny PPF přišel v roce 1994. V rámci skupiny PPF a později skupiny Home 

Credit pracoval v celé řadě vedoucích klíčových pozic. K 1. červnu 2005 se stal výkonným ředitelem 

skupiny PPF pro retailové bankovnictví a spotřebitelské financování. Od ledna 2007 do prosince 2008 

byl členem představenstva společnosti Home Credit B.V. Kdykoliv v předešlých pěti letech byl nebo 

stále je členem správních, řídících nebo dozorčích orgánů nebo společníkem v následujících 

společnostech, které Rozdělovaná společnost považuje za významné: 

 
Firma IČO Sídlo Funkce Status 
PPF Partners 
a.s. 

285 15 064 Praha 6, Evropská 2690/17, 

PSČ 160 41 
předseda 

dozorčí rady 
aktivní 

 

Funkční období: 

Funkční období uvedených členů dozorčí rady je pětileté, přičemž uplyne pět let po dni účinnosti 

Rozdělení. 
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Mezi žádnými z uvedených budoucích členů představenstva nebo dozorčí rady CETIN nejsou žádné 

příbuzenské vztahy.  

Žádný z budoucích členů představenstva nebo dozorčí rady CETIN nebude mimo činnost pro CETIN 

vykonávat žádné jiné činnosti, které by byly pro CETIN významné. 

Žádný z budoucích členů představenstva nebo dozorčí rady CETIN nebyl v posledních pěti letech 

odsouzen za podvodný trestný čin, s žádným budoucím členem představenstva nebo dozorčí rady 

jednajícím ve funkci správního, řídícího nebo dozorčího orgánu nebo ve funkci vrcholového manažera 

nebylo v posledních pěti letech spojeno žádné konkursní řízení, správa nebo likvidace, vůči žádnému 

budoucímu členu představenstva nebo dozorčí rady nebylo v posledních pěti letech učiněno žádné 

veřejné obvinění nebo sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů (včetně určených 

profesních orgánů) a žádný budoucí člen představenstva nebo dozorčí rady nebyl v posledních pěti 

letech soudně zbaven způsobilosti k výkonu funkce člena správních, řídících nebo dozorčích orgánů 

kteréhokoli emitenta. 

Střet zájmů na úrovni orgánů 

O2 prohlašuje, že si není vědoma existence jakéhokoliv konfliktu zájmů mezi povinnostmi osob 

zmiňovanými v této kapitole ve vztahu k CETIN a jejich soukromými zájmy a jinými povinnostmi. 

O2 dále prohlašuje, že si není vědoma existence jakýchkoliv dohod s hlavní mi akcionáři, zákazníky, 

dodavateli či jinými subjekty, podle které by byla jakákoliv osoba zmiňovaná v této kapitole vybrána 

jako člen správních, řídících a dozorčích orgánů nebo člen vrcholového vedení. 

O2 rovněž prohlašuje, že si není vědoma jakýchkoliv omezení sjednaných s kteroukoliv osobou 

zmiňovanou v této kapitole o disponování s jejich podíly na cenných papírech CETIN na určitou dobu. 

Kontrolní výbor a výbor pro odměny 

CETIN nebude zřizovat kontrolní výbor ani výbor pro odměny. 

Dodržování principů správy a řízení společnosti 

CETIN nezamýšlí podřídit se požadavkům zvláštních pravidel správy a řízení společnosti (corporate 

governance) nad rámec požadavků vyplývajících z obecné právní úpravy. 
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Ovzduší a spotřeba energií 

Provoz CETIN se podílí na znečišťování ovzduší svými stacionárními a mobilními zdroji. Mezi 

stacionární zdroje znečišťování ovzduší patří především kotle a další zařízení pro ohřev vody a pro 

vytápění objektů. Tyto zdroje znečišťování ovzduší pro výrobu tepla jsou periodicky měřeny, aby bylo 

ověřeno dodržování emisních limitů a zjištěny emise. Problémy z hlediska znečišťování ovzduší 

nebyly v roce 2013 u stacionárních zdrojů zaznamenány. Mobilními zdroji znečišťování jsou v rámci 

CETIN dopravní a mechanizační prostředky se spalovacími motory. Celková spotřeba pohonných 

hmot u dopravních prostředků v současné době klesá díky menšímu nájezdu kilometrů a využívání 

vozidel s úspornějšími agregáty (v roce 2013 o 15,2 %, u mechanizačních prostředků o 27 %). 

Spotřeba pohonných hmot tak má setrvale klesající trend. 

Spotřeba elektrické energie byla v roce 2013 celkem 254.272.680 kWh, což představuje meziroční 

pokles o 0,9 %. Dlouhodobým trendem je setrvalý stav, popř. velmi malý pokles spotřeby elektrické 

energie. 

Předpisy pro ochranu ovzduší se vztahují také na provoz klimatizačních jednotek, přičemž je nutno 

respektovat řadu environmentálních zákonných povinností. Náplně klimatizačních jednotek tvoří buď 

tzv. regulované látky (u CETIN jde o chladivo R22) nebo tzv. fluorované skleníkové plyny. Podíl 

regulovaného chladiva R22 na celkovém množství chladiv byl na konci roku 2013 stále relativně 

vysoký (38,6 %). Doplňovat recyklované chladivo R22 je přitom možné pouze do konce roku 2014. 

Funkční klimatizační jednotky sR22 bude sice možné provozovat i po roce 2014, ale od 1. ledna 2015 

bude nutné provést retrofit chladiva. Doba využití zařízení s obsahem R22 bude tedy záviset na jejich 

poruchovosti z hlediska úniku chladiv. Problematice klimatizačních jednotek je proto věnována 

vysoká pozornost, a to i s ohledem na trvající zájem inspekčních orgánů i veřejnosti o tuto oblast. 

Proto společnost intenzivně pokračuje ve výměně chladiva R22 nebo obměně celých klimatizačních 

jednotek, protože není jistota, že bude dostatek recyklovaného chladiva R22 a že zastaralé klimatizační 

jednotky s R22 budou dlouhodobě spolehlivě fungovat. 

Voda  

Voda pro potřeby společnosti je odebírána převážně z veřejných vodovodů. Její spotřeba v roce 2013 

byla 140.931,6 m3, což znamená meziroční pokles o 13,6 %. Nejvážnější ohrožení vod a půdy 

představují ve společnosti ropné látky, které se používají jako pohonné hmoty pro mobilní dopravní 

a mechanizační prostředky a palivo pro náhradní zdroje proudu. Kromě provozních nádrží náhradních 

proudových zdrojů bylo v roce 2013 provozováno necelých 60 skladovacích nádrží ropných látek 

(trendem posledních let je pokles počtu provozovaných velkých skladovacích nádrží a nevelký nárůst 

malých provozních nádrží). K havárii a úniku ropných látek z naftových hospodářství v roce 2013 

nedošlo. 

Odpady 

V roce 2013 byla společnost původcem 27 druhů odpadů, z toho 6 nebezpečných a 21 ostatních. 

Celkové množství odpadu (včetně nebezpečných) vyprodukované v roce 2013 bylo 1042,8t, 

což představuje oproti předcházejícímu roku pokles o 29,7 %. Snížila se rovněž produkce směsného 

komunálního odpadu (úbytek o 12,8% oproti roku 2012). Z dlouhodobé perspektivy množství odpadů 

klesá, výjimkou byl rok 2011, kdy probíhala mimořádná akce vytěžování nevyužívaných kabelů 

a rovněž likvidace odpadních průmyslových olověných akumulátorů, což způsobilo, že celkové 
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množství produkovaných odpadů se tehdy meziročně zvýšilo 4x, množství nebezpečných odpadů 5x. 

Vytěžování kabelů probíhalo i v následujících letech, ovšem již zdaleka ne v takovém měřítku, 

množství produkovaných odpadů v roce 2013 rovněž ovlivnilo odpojování a likvidace nevyužívaných 

ústředen. 

Elektromagnetické záření a vizuální vliv na přírodu / krajinu 

Společnost provozovala na konci roku 2013 celkem 5.579základnových stanic (v roce 2012 jich bylo 

5.472). Před předáním do provozu a při každé změně konfigurace podléhají tyto stanice zjišťování 

intenzity elektromagnetického záření. V uvedeném roce nebylo v této oblasti identifikováno porušení 

zákona – hygienické normy byly dodrženy. Hodnocení vizuálního vlivu na přírodu a krajinu se týká 

především telekomunikačních antén a základnových stanic. V minulosti mu nebyla věnována vysoká 

pozornost. Přesto možno konstatovat, že společnost přispívala v roce 2013 ke vzhledu krajiny sdílením 

antén s ostatními operátory v 1.109případech. Z hlediska ochrany životního prostředí je proto 

nepochybně pozitivní událostí – vedle zvýšení efektivity provozu a souvisejících úspor na nákladech 

vynaložených na modernizaci a údržbu vysílačů – v roce 2013 podepsaná dohoda o sdílení stávajících 

mobilních 2G a 3G sítí mezi telekomunikačními operátory. 

Zákonné a jiné požadavky 

Společnosti CETIN se z hlediska ochrany životního prostředí týkají zejména požadavky stanovené 

právními předpisy o nakládání s odpady a obaly, o ochraně ovzduší, vod a přírody. Společnost musí 

dále dodržovat celou řadu požadavků vyplývajících z předpisů o chemických látkách, přepravě 

nebezpečných věcí, prevenci závažných havárií, posuzování vlivů na životní prostředí, ionizujícím 

i neionizujícím záření a hluku. Rovněž musí plnit požadavky vyplývající z předpisů o státní statistice 

a integrovaném registru znečišťování a požadavky vycházející z předpisů o předcházení ekologické 

újmě. Environmentální požadavky jsou obsaženy i v předpisech o hospodaření energiemi, o územním 

plánu a stavebním řádu a dalších. Celkem se jedná o cca 30 zákonů, přibližně sto prováděcích předpisů 

(vyhlášek a nařízení vlády) a desítky přímo uplatnitelných evropských nařízení. Kromě toho 

společnost plní požadavky stanovené rozhodnutími správních orgánů zejména v oblasti ochrany vod, 

ochrany ovzduší a nakládání s odpady a v mnoha případech i požadavky stanovené obecně závaznými 

vyhláškami obcí. Společně (včetně změn a aktualizací) jde o stovky dokumentů. 

Environmentální zákonné požadavky jsou ve společnosti průběžně sledovány pověřeným 

zaměstnancem plnícím roli podnikového ekologa. Po jejich identifikaci je neprodleně určeno, zda se 

vztahují k činnostem společnosti. Pokud ano, následuje jejich implementace řízeným způsobem dle 

příslušné interní dokumentace. Poté, co byly v roce 2012 do interních předpisů implementovány 

požadavky pro hodnocení rizik ekologické újmy, bylo v roce 2013 zahájeno zpracování havarijních 

plánů pro náhradní proudové zdroje v lokalitách, kde bylo na základě výše uvedeného hodnocení rizik 

identifikováno zvýšené nebezpečí dle §2 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 450/2005 Sb. Ve stejném roce byl 

dále v interních předpisech zohledněn nový zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, a v souladu 

s touto právní normou bylo nově požádáno o povolení provozu 169 vyjmenovaných zdrojů (5 kotelen, 

164 náhradní ch zdrojů proudu). 

Vysoká pozornost je kontinuálně věnována povinnostem, které se vztahují na velký počet zařízení 

nebo objektů, jako jsou např. klimatizační jednotky nebo náhradní zdroje proudu, a také povinnostem 

vyplývajícím ze zákona o odpadech, který byl v roce 2013 rovněž novelizován (zákon č. 169/2013 

Sb.), zejména při třídění odpadů, zamezení vzniku nelegálních shromaždišť odpadu a specifickým 

požadavkům na nakládání s vybranými výrobky nebo odpady (např. elektrozařízení, baterie). 
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Pokračující trend zajišťování činností pomocí outsourcingu s přesunem odpovědnosti za plnění 

některých environmentálních povinností na dodavatele pak vyžaduje, aby byla do smluv v potřebném 

rozsahu a přesně zapracována příslušná environmentální ustanovení, včetně stanovení příslušných 

odpovědností, a aby bylo plnění smluvně stanovených povinností dodavatelů důsledně kontrolováno. 

Ze souhrnného posouzení souladu s požadavky, které se na společnost vztahují, a také z výsledků 

kontrol provedených správními a kontrolními orgány, z interních a externích auditů IMS a dalších 

vlastních zjištění vyplývá, že v oblasti ochrany životního prostředí nebyly identifikovány závažnější 

a přetrvávající problémy spočívající v nedodržení zákonných nebo jiných požadavků. Nedostatky 

zjištěné environmentálními měřeními a kontrolní činností byly průběžně a obvykle neprodleně 

odstraněny. Společnosti rovněž nebyla v roce 2013 udělena správními a kontrolními orgány žádná 

pokuta za nedodržení environmentálních povinností. 

Nutným předpokladem pro řízení a zlepšování procesů a činností směřujících k ochraně životního 

prostředí zůstává soustavné monitorování environmentálních hodnot vztahujících se k jednotlivým 

složkám životního prostředí a vedení nezbytných záznamů. 
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DALŠÍ INFORMACE 

Zaměstnanci 

CETIN měla k 20. 2. 2015 1241 kmenových zaměstnanců, 52 zaměstnanců pracujících na dohody 

o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), 32 agenturních zaměstnanců a 35 

zaměstnanců v mimoevidenčním stavu (převážně matky na mateřské nebo rodičovské dovolené). 

Určení zaměstnanců, kteří se stanou zaměstnanci CETIN, je obsaženo v části 9. Projektu. 

Organizační struktura CETIN bude složena z 10 hlavních funkčních oblastí: Access Network, Network 

Operations, Core Network, Nákup, Business Development, Finance, IT, HR, Velkoobchod a Právní, 

regulace, komunikace & bezpečnost. 

Prognózy nebo odhady zisku 

Rozdělovaná společnost neučinila žádné prognózy ani odhady zisku. 



Stránka 92 ze 104 

ÚDAJE O AKCIÍCH CETIN 

Popis Akcií CETIN 

 
Při Rozdělení je stanoven rovnoměrný výměnný poměr akcií, tj. podíl jednotlivých akcionářů 

Rozdělované společnosti v CETIN bude stejný jako jejich podíl v Rozdělované společnosti ke dni 

účinnosti Rozdělení. V souladu s článkem 3.4. Projektu však k vlastním akciím Rozdělované 

společnosti nebudou přiděleny žádné Akcie CETIN.  

 
Ke každé akcii Rozdělované společnosti o dosavadní jmenovité hodnotě 87 Kč bude přidělena 1 Akcie 

CETIN. K akcii Rozdělované společnosti o jmenovité hodnotě 870 Kč, jež nebyla přijata 

k obchodování na evropském regulovaném trhu, bude přiděleno 10 Akcií CETIN.  

 
Základní kapitál CETIN bude činit 3 102 200 670 Kč (slovy: tři miliardy sto dva miliony dvě stě tisíc 

šest set sedmdesát korun českých) a bude rozvržen na 310 220 067 (slovy: tři sta deset milionů dvě stě 

dvacet tisíc šedesát sedm) Akcií CETIN.  

 
Akcie CETIN budou vydány jako zaknihované kmenové akcie ve formě na jméno o jmenovité 

hodnotě každé Akcie CETIN ve výši 10 Kč. Akcie CETIN budou vydány podle právních předpisů 

České republiky, zejména podle Zákona o korporacích. Akcie CETIN budou představovat pouze jeden 

druh akcií, tj. akcie kmenové. Akcie CETIN budou denominovány v českých korunách.  

 
Akcie CETIN budou vedeny v evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem 

Praha 1, Rybná 14, PSČ 110 00, IČO 250 81 489, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308 (dále jen „CDCP“).  

 
Akcie CETIN budou volně převoditelné bez jakýchkoliv omezení. ISIN Akcií CETIN bude přidělen 

po rozhodnutí Valné hromady o Rozdělení. 

 

Práva spojená s Akciemi CETIN 
 

Akcie CETIN budou mezi sebou ve všech ohledech vzájemně rovnocenné (pari passu). Stejná práva 

(včetně práva účastnit se a hlasovat na valné hromadě CETIN, požadovat vysvětlení záležitosti týkající 

se CETIN, bude-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou 

hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní, práva podávat návrhy a protinávrhy, hlasovacího 

práva a práva na podíl na zisku CETIN a na likvidačním zůstatku) a omezení budou spojena s každou 

Akcií CETIN. 

 

Hlasovací práva 

 
Na každou Akcii CETIN bude připadat jeden hlas k hlasování na valné hromadě CETIN. 
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Práva na podíl na zisku 

 
Akcionář CETIN bude mít právo na podíl zisku CETIN (dividendu), který valná hromada CETIN 

podle výsledku hospodaření schválí k rozdělení mezi akcionáře. Dividenda akcionáře CETIN se určí 

poměrem jmenovité hodnoty jeho Akcií CETIN ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů CETIN. 

Nebude-li v souladu s právními předpisy určeno něco jiného, je dividenda splatná do tří měsíců ode 

dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.  

 
Neurčí-li usnesení valné hromady anebo dohoda s akcionářem, popřípadě zákon, něco jiného, je 

CETIN povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí na adrese akcionáře vedené 

k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu v evidenci zaknihovaných cenných papírů CDCP. 

Nebude-li v souladu s právními předpisy určeno něco jiného, je rozhodným dnem pro uplatnění práva 

na dividendu třicátý den předcházející termínu, do kterého je dividenda splatná. 

 
Právo na dividendu se promlčuje ve lhůtě tří let ode dne její splatnosti. 

 
Dividenda přijatá akcionářem v dobré víře se nevrací.  

 
Nebudou zavedena ani uplatňována žádná zvláštní omezení ani postupy pro akcionáře - nerezidenty.  

 

Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií 

 
Každý akcionář CETIN bude mít přednostní právo upsat část nových akcií CETIN upisovaných ke 

zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu v CETIN, má-li být jejich emisní kurs splácen v 

penězích. 

 
Přednostní právo nelze ve stanovách CETIN omezit ani vyloučit. Valná hromada CETIN může svým 

usnesením přednostní právo omezit nebo vyloučit, jen bude-li to v důležitém zájmu společnosti. 

Omezení nebo vyloučení přednostního práva musí být pro všechny akcionáře určeno ve stejném 

rozsahu. Valné hromadě, která má o omezení nebo vyloučení přednostního práva rozhodnout, předloží 

představenstvo písemnou zprávu, ve které uvede důvody pro omezení nebo vyloučení, navrhovaný 

emisní kurs nebo způsob jeho určení, popřípadě návrh pověření představenstva k jeho určení. 

 
Za omezení nebo vyloučení přednostního práva se nepovažuje případ, kdy podle rozhodnutí valné 

hromady upíše všechny akcie obchodník s cennými papíry na základě smlouvy o obstarání vydání 

cenných papírů, pokud tato smlouva obsahuje také povinnost tohoto obchodníka prodat osobám, 

které mají přednostní právo, na jejich žádost za určenou cenu a v určené lhůtě upsané akcie, a to 

v rozsahu jejich přednostního práva. 

 
Akcionář CETIN se může přednostního práva vzdát také před rozhodnutím o zvýšení základního 

kapitálu, a to v písemné formě s úředně ověřeným podpisem nebo prohlášením na valné hromadě 
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CETIN; prohlášení se uvede ve veřejné listině osvědčující rozhodnutí valné hromady a má účinky také 

vůči každému dalšímu nabyvateli akcií tohoto akcionáře. 

 

Práva na podíl na likvidačním zůstatku  

 
Při likvidaci společnosti bude mít akcionář CETIN právo na podíl na likvidačním zůstatku. Části 

likvidačního zůstatku se dělí mezi akcionáře CETIN v poměru odpovídajícím splacené jmenovité 

hodnotě jejich Akcií CETIN. 

 

Ustanovení o zpětném odkupu 
 

CETIN bude moci za určitých podmínek, stanovených platnými právními předpisy, nabývat své 

vlastní akcie. Toto je možné, pokud i) byl zcela splacen emisní kurs akcií, ii) na nabytí vlastních akcií 

se usnesla valná hromada, iii) nabytí akcií, včetně akcií, které CETIN nabyla již dříve a které stále 

vlastní, a akcií, které na účet CETIN nabyla jiná osoba jednající vlastním jménem, nezpůsobí snížení 

vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle zákona nebo stanov 

CETIN rozdělit mezi akcionáře, a iv) CETIN má zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu 

na vlastní akcie, je-li vytvoření tohoto fondu podle § 316 Zákona o korporacích vyžadováno. 

 

Ustanovení o přeměně 
 

Změní-li se druh nebo forma Akcií CETIN, změní se práva spojená s tímto druhem nebo formou Akcií 

CETIN účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně příslušných Akcií CETIN. 

 
Při změně zaknihovaných Akcií CETIN na (listinné) Akcie CETIN a opačně se právní postavení 

akcionáře mění až výměnou Akcií CETIN nebo jejich prohlášením za neplatné. Rozhodnutí o přeměně 

Akcií CETIN náleží do působnosti valné hromady CETIN. 

 

Pravidla pro převzetí akcií hlavním akcionářem (squeeze-out)  
 

Osoba, která vlastní Akcie CETIN, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90% (devadesát 

procent) základního kapitálu CETIN, s nímž jsou spojena hlasovací práva, a s nimiž je spojen alespoň 

90% (devadesát procent) podíl na hlasovacích právech, je oprávněna požadovat, aby představenstvo 

svolalo valnou hromadu, která rozhodne o přechodu všech ostatních Akcií CETIN na její osobu 

(hlavní akcionář).  

 
Podle zákona je k přijetí usnesení valné hromady potřebný souhlas alespoň 9/10 (devíti desetin) hlasů 

všech vlastníků akcií, přičemž vlastníci prioritních akcií a hlavní akcionář mají vždy právo hlasovat. 

Usnesení valné hromady obsahuje také určení hlavního akcionáře, výši protiplnění a lhůtu 

pro poskytnutí protiplnění. 
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Hlavní akcionář je povinen předat peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění pověřené 

osobě, kterou může být jen a) banka, b) obchodník s cennými papíry, c) zahraniční osoba podnikající 

na území České republiky, jejíž předmět podnikání odpovídá činnosti některé z osob uvedených 

v písmenech a) a b), a tuto skutečnost CETIN doloží. 

 
Představenstvo podá bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady návrh na jeho zápis 

do obchodního rejstříku. Uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku 

přechází vlastnické právo k účastnickým cenným papírům CETIN na hlavního akcionáře. 

 
CETIN dá příkaz k zápisu změny vlastníků zaknihovaných Akcií CETIN na majetkových účtech 

osobě oprávněné vést příslušnou evidenci cenných papírů bez zbytečného odkladu po přechodu 

vlastnického práva na hlavního akcionáře s tím, že podkladem pro zápis změny je rozhodnutí valné 

hromady. Vrácené Akcie CETIN předá CETIN hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. 
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POSTUP V SOUVISLOSTI S ROZDĚLENÍM 

Rozdělení 

Spolu s uveřejněním tohoto memoranda byla uveřejněna (a příslušným akcionářům též zaslána) 

pozvánka na Valnou hromadu o Rozdělení a další dokumenty uvedené výše v kapitole Informace 

zahrnuté odkazem. Přijme-li valná hromada O2 usnesení, jímž schválí Rozdělení, podá následně 

společnost návrh na zápis Rozdělení do obchodního rejstříku. Právní účinky Rozdělení nastanou 

dnem, kdy rejstříkový soud Rozdělení do obchodního rejstříku zapíše (dále jen „Den Rozdělení“). 

Následně budou těm, kdo budou akcionáři Rozdělované společnosti ke Dni Rozdělení, přiděleny 

Akcie CETIN v rovnoměrném výměnném poměru za podmínek blíže popsaných v části 3. Projektu. 

Odkup Akcií CETIN 

Vzhledem k tomu, že Akcie CETIN nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, bude CETIN 

povinna učinit do dvou týdnů ode Dne Rozdělení veřejný návrh smlouvy na odkoupení vlastních akcií 

od oprávněných akcionářů za podmínek popsaných v části 4. Projektu (dále jen „Veřejný návrh“). 
Doba závaznosti Veřejného návrhu nebude kratší jak 4 týdny a delší než 10 týdnů od jejího uveřejnění. 

Veřejný návrh bude neodvolatelný a nezměnitelný s výjimkou situace, kdy by CETIN v době 

závaznosti zvýšila kupní cenu Akcií CETIN. Smlouva o prodeji Akcií CETIN bude uzavřena přijetím 

oznámení oprávněného akcionáře o přijetí Veřejného návrhu; následně nebude možné přijetí návrhu 

odvolat. 
Vzhledem k tomu, že není známo, kolik Akcií CETIN společnost podle Veřejného návrhu nabude, 

nelze ani určit, zda a jaké dopady bude Veřejný návrh mít na postavení akcionářů, kteří veřejný návrh 

akceptovat nebudou.  

Následná nabídka prodeje Akcií CETIN 

Společnost CETIN může do jednoho roku od uveřejnění tohoto memoranda rozhodnout, že Akcie 

CETIN, které nabyla na základě Veřejného návrhu, nabídne svým akcionářům za cenu přiměřenou 

reálné hodnotě Akcií CETIN, přičemž se odpovídajícím způsobem zohlední cena stanovená pro účely 

Veřejného návrhu. Taková nabídka může být realizována ve více kolech, nicméně v rámci prvního 

kola bude vždy určena všem akcionářům CETIN a akcionáři v něm získají právo odkoupit všechny 

předmětné Akcie CETIN v rovnoměrném poměru k počtu svých Akcií CETIN, přičemž přesný rozsah 

a podrobnější podmínky tohoto poměru, jakož i počet kol, budou záviset především na počtu Akcií 

CETIN, které společnost nabude na základě Veřejného návrhu. 
Doba závaznosti této nabídky v rámci jednoho kola nebude kratší než 1 týden a delší než 4 týdny 

od jejího uveřejnění. Výše uvedené neznamená, že Společnost nemůže dle své úvahy zvolit jiný 

způsob, jak naložit s Akciemi CETIN, ať již předpokládaný obecně závaznými předpisy, nebo obvyklý 

v praxi pro nakládání s vlastními akciemi (snížení základního kapitálu, prodej vlastních akcií přímému 

zájemci, apod.). 
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ZDANĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

 
Tato část memoranda obsahuje obecné daňové souvislosti českých zákonů týkajících se nabývání, 

vlastnictví a dispozic s Akciemi CETIN. Toto shrnutí nepopisuje jakékoli daňové souvislosti vyplývající 

z právních předpisů jakéhokoli jiného státu než České republiky. Toto shrnutí vychází výlučně 

z právních předpisů účinných k datu vyhotovení tohoto memoranda, zejména ze zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "Zákon o daních z příjmů") 
a jejich převažujícího výkladu a může podléhat následné změně právních předpisů nebo jejich výkladu 

(i s případnými retroaktivními účinky). Rozdělovaná společnost ani její poradci nečiní žádné 

prohlášení, týkající se přesnosti nebo úplnosti informací zde uvedených. Akcionářům Rozdělované 

společnosti se doporučuje, aby se poradili se svými daňovými poradci o daňových důsledcích nabytí, 

prodeje a držení Akcí CETIN a přijímání plnění z Akcií CETIN podle daňových předpisů platných 

v České republice a ve státech, v nichž jsou potenciální nabyvatelé daňovými rezidenty.  

Úvod 
 
Zdaňování podílů na zisku a kapitálových zisku z prodeje akcií se v případě fyzických a právnických 
osob liší a je závislé na daňové rezidenci akcionáře. Právnické osoby, které mají sídlo nebo místo 

svého vedení na území České republiky, se považují za české daňové rezidenty a v České republice 

podléhá zdanění jejich celosvětový příjem. U ostatních právnických osob podléhá v České republice 

zdanění pouze příjem, která má v České republice svůj zdroj. U fyzické osoby se místo daňové 

rezidence určí zejména podle bydliště, či podle toho, kde se tato osoba obvykle zdržuje. Pokud je 
takovým místem Česká republika, podléhá v České republice dani z příjmu celosvětový příjem této 
osoby. U ostatních fyzických osob podléhá v České republice dani z příjmu pouze taková jeho část, 

jejíž zdroj je v České republice. 

Právnické osoby 
 
Podíly na zisku 
 
Podíly na zisku z titulu držby akcií plynoucí právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem 

(nebo stálé provozovně právnické osoby, která není českým daňovým rezidentem, umístěné v České 
republice), podléhají dani vybírané srážkou u zdroje ve výši 15 %. Podíly na zisku plynoucí právnické 

osobě, která je českým daňovým nerezidentem, podléhají také dani vybírané srážkou u zdroje ve výši 

15 %, nicméně sazba této daně může být snížena v závislosti na znění příslušné mezinárodní smlouvy 

o zamezení dvojímu zdanění uzavřené mezi Českou republikou a státem rezidence akcionáře CETIN. 
Pokud však akcionář – daňový nerezident – není rezidentem ani (i) členského státu Evropské unie 

nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, ani (ii) třetího státu, s nimž má Česká 

republika uzavřenu platnou a účinnou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojího zdanění, platnou 
a účinnou mezinárodní smlouvu nebo dohodu o výměně informací v daňových záležitostech pro oblast 

daní z příjmů nebo, které jsou smluvními stranami mnohostranné mezinárodní smlouvy obsahující 

ustanovení o výměně daňových informací v oblasti daní z příjmů, která je pro ně a pro Českou 

republiku platná a účinná, podléhají podíly na zisku srážkové dani ve výši 35 %. 
 
Bez ohledu na výše uvedené jsou podíly na zisku, které obdrží mateřská společnost od své dceřiné 

společnosti osvobozeny od daně z příjmů. Osvobození je závislé na tom, zda jsou splněny podmínky 

stanovené Zákonem o daních z příjmů pro kvalifikaci akcionáře jako mateřské společnosti a CETIN 
jako jeho dceřiné společnosti. Akcionář tak musí (i) být obchodní korporace, která má právní formu 

akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným nebo družstva podle Českých právních 

předpisů, nebo je-li daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky 
mít některou z právních forem uvedených v příloze příslušných směrnic ES resp. EU, (ii) mít nejméně 

po dobu 12 měsíců nepřetržitě alespoň 10% podíl na základním kapitálu dceřiné společnosti. CETIN 
naopak musí být obchodní korporace, (i) která má právní formu akciové společnosti, společnosti 

s ručením omezeným nebo družstva podle Českých právních předpisů, nebo je-li daňovým rezidentem 
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jiného členského státu Evropské unie než České republiky některou z právních forem uvedených 
v příloze příslušných směrnic ES resp. EU, (ii) na jejímž základním kapitálu má mateřská společnost 

nejméně po dobu 12 měsíců nepřetržitě alespoň 10% podíl. Osvobození od daně z příjmů se 

nevztahuje na podíly na zisku, které vyplácí dceřiná společnost, která je v likvidaci. 
 
Příjmy z prodeje 
 
Zisky z prodeje akcií realizované právnickou osobou, která je českým daňovým rezidentem (nebo 
stálou provozovnou právnické osoby, která není českým daňovým rezidentem, umístěnou v České 
republice) se zahrnují do obecného základu daně podléhajícího zdanění příslušnou sazbou daně 

z příjmů právnických osob (19 % v roce 2015). U základního investičního fondu vstupuje zisk 
z prodeje do obecného základu daně podléhajícího snížené sazbě daně (5 % v roce 2015). U fondu 
penzijní společnosti nebo instituce penzijního pojištění s výjimkou penzijní společnosti nebo obdobné 

společnosti obhospodařující fondy obdobné fondům penzijního pojištění vstupuje zisk z prodeje 
do obecného základu daně podléhajícího snížené sazbě daně (0 % v roce 2015). Ztráty z prodeje jsou 
obecně daňově uznatelné. 
 
Příjmy z prodeje akcií realizované českým daňovým nerezidentem, které plynou od českého daňového 

rezidenta, jsou obecně předmětem zdanění obecnou sazbou daně z příjmů (19 % u právnických osob), 

nestanoví-li příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění uzavřená Českou republikou jinak.  
 
Pokud příjem z prodeje akcií realizuje mateřská společnost, je tento příjem osvobozen od daně 

z příjmů za podmínky, že akcionář splňuje definici mateřské společnosti a CETIN definici dceřiné 

společnosti podle zákona o daních z příjmů uvedené výše. 
 
Pokud jsou akcie prodávány osobou, která není daňovým rezidentem členského státu Evropské unie 

nebo Evropského hospodářského prostoru nebo pokud příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění 

nestanoví jinak, je kupující, je-li český daňový rezident, obecně povinen srazit zajištění daně ve výši 
1 % z příjmu z prodeje akcií. Toto zajištění daně je započitatelné na výslednou daňovou povinnost 

českého daňového nerezidenta v České republice.  
 
Fyzické osoby 
 
Podíly na zisku 
 
Podíly na zisku z titulu držby akcií plynoucí fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem 
(nebo stálé provozovně fyzické osoby, která není českým daňovým rezidentem, umístěné v České 

republice) podléhají dani vybírané srážkou u zdroje ve výši 15 %. Podíly na zisku plynoucí fyzické 

osobě, která je českým daňovým nerezidentem, podléhají také dani vybírané srážkou u zdroje ve výši 

15 %, nicméně sazba této daně může být snížena v závislosti na znění příslušné mezinárodní smlouvy 

o zamezení dvojímu zdanění uzavřené mezi Českou republikou a státem rezidence akcionáře. Pokud 

však akcionář – daňový nerezident – není rezidentem ani (i) členského státu Evropské unie 

nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, ani (ii) třetího státu, s nimž má Česká 

republika uzavřenu platnou a účinnou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojího zdanění, platnou a 

účinnou mezinárodní smlouvu nebo dohodu o výměně informací v daňových záležitostech pro oblast 

daní z příjmů nebo, které jsou smluvními stranami mnohostranné mezinárodní smlouvy obsahující 

ustanovení o výměně daňových informací v oblasti daní z příjmů, která je pro ně a pro Českou 

republiku platná a účinná, podléhají podíly na zisku srážkové dani ve výši 35 %. Fyzická osoba si 
nemůže v souvislosti s příjmem v podobě podílu na zisku uplatnit pro účely stanovení její daňové 

povinnosti žádné výdaje. 
 
Příjem z prodeje 
 
Zisky z prodeje akcií realizované fyzickou osobou, která je českým daňovým rezidentem (nebo stálou 

provozovnou fyzické osoby, která není českým daňovým rezidentem, umístěnou v České republice) se 
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obecně zahrnují do běžného základu daně z příjmů fyzických osob podléhajícího sazbě daně ve výši 
15 %. Pokud úhrn příjmů z prodeje akcií nepřesáhne u fyzické osoby v jednom kalendářním roce 

částku 100 tis. Kč, bude tento příjem vždy osvobozen. Pokud však úhrn příjmů z prodeje akcií 

přesáhne u fyzické osoby v jednom kalendářním roce 100 tis. Kč, bude od daně z příjmů osvobozen 

pouze příjem z prodeje akcií, u kterých doba mezi nabytím a prodejem přesáhla dobu 3 let, a které 

nebyly fyzickou osobou zahrnuty do jejího obchodního majetku. 
 
Pokud bude akcie prodávat fyzická osoba, která není daňovým rezidentem členského státu Evropské 

unie nebo Evropského hospodářského prostoru nebo pokud příslušná smlouva o zamezení dvojího 

zdanění nestanoví jinak, je kupující, je-li český daňový rezident, obecně povinen srazit zajištění daně 

ve výši 1 % z příjmu z prodeje akcií. Toto zajištění daně je započitatelné na výslednou daňovou 

povinnost českého daňového nerezidenta v České republice.  
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ÚDAJE TŘETÍCH STRAN 
 
Informace uvedené v tomto memorandu pocházející od třetích stran vychází z informací uveřejněných 

Českým telekomunikačním úřadem, a to: 
 

 Analýza trhu č. A/5/10.2014-9 z 29. 10. 2014, dostupné na 

http://www.ctu.cz/cs/download/art/oop/rozhodnuti/oop_art-05-10_2014-09.pdf a  
 

 Analýza trhu č. A/6/12.2014-11 z 16. 12. 2014, dostupné na 
http://www.ctu.cz/cs/download/art/oop/rozhodnuti/oop_art-06-12_2014-11.pdf  
 

 
a dále z dokumentu Evropské komise (EU) Digital Agenda Scoreboard 2014, Broadband coverage in 
Europe as of end 2013 dostupného na http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/scoreboard-2014-
trends-european-broadband-markets-2014. 
 
Tyto informace byly v tomto memorandu přesně reprodukovány a podle vědomostí Rozdělované 

společnosti a v míře, ve které je schopna to zjistit z informací zveřejněných těmito třetími stranami, 

nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo 

zavádějící. 

http://www.ctu.cz/cs/download/art/oop/rozhodnuti/oop_art-05-10_2014-09.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/art/oop/rozhodnuti/oop_art-06-12_2014-11.pdf
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/scoreboard-2014-trends-european-broadband-markets-2014
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/scoreboard-2014-trends-european-broadband-markets-2014
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SLOVNÍČEK POJMŮ 

BU-LRIC EU doporučená nákladová metodika užívaná v telekomunikacích pro 

výpočet regulovaných cen 

NGA přístup 

Next Generation Access 

přístupové sítě nové generace (alespoň z části s pomocí optických kabelů) 

xDSL, ADSL, VDSL technologie pro realizaci širokopásmových datových služeb (např. 

připojení k internetu, IPTV, apod.) prostřednictvím metalické přístupové 

sítě 

FTTx obecné označení technologie NGA, popisuje způsoby a možnosti realizace 

optických přípojek do ulice, domu či až do domácnosti 

IPTV distribuce televize přes sítě na bázi IP protokolu (zjednodušeně přes 

internet) 

CATV kabelová televize 

PSTN/ISDN linky pro připojení účastníků k základní telefonní službě (koncový telefon 

nebo připojení pobočkové ústředny zákazníka) 

HTS/ISDN2 obdoba PSTN/ISDN 

ISDN30/2MBL typy signalizace pro připojení pobočkové ústředny zákazníka k veřejné 

telefonní síti 

Core síť páteřní síť operátora (například mobilní ústředna, páteřní směrovač pro 

připojení do internetové sítě apod.) 

IP/MPLS rodiny protokolů používaných v datových paketových sítích (dnes hlavně 

pro Internet) 

relevantní trh relevantním trhem se rozumí skupina produktů a služeb, jenž jsou svými 

vlastnostmi a využitím vzájemně zaměnitelné anebo zastupitelné. ČTÚ 

Opatřením obecné povahy č. OOP/1/04.2012-4 vymezuje pro účely ex 

ante regulace služeb elektronických komunikací následující relevantní 

trhy: 

trh č. 1 přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě, 

trh č. 2 původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě, 

trh č. 3 ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních 

sítích poskytovaných v pevném místě, 

trh č. 4 velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně 

sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě 

trh č. 5 velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických 

komunikací, 

trh č. 6 velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu 
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na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity, 

trh č. 7 ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných 

mobilních telefonních sítích, 

trh č. 8 přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních 

telefonních sítích. 

terminace ukončení hlasového volání v síti operátora volaného účastníka 

hlasový transit propojování telefonních hovorů mezi cizími operátory (hovor nezačíná ani 

nekončí u účastníka v síti CETIN) 

roll-out mobilní sítě zpravidla hromadná akvizice prostor pro výstavbu základnových stanic 

mobilní sítě (na střechách budov či pozemků pro věže), příprava 

stavebního řízení, výstavba, připojení elektřiny, osazení telekomunikační 

technologií, akceptace a předání do provozu většinou ve fázích, zpravidla 

po jednotlivých rocích 
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ZPRÁVA AUDITORA A PRO FORMA FINANČNÍ ÚDAJE 
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MEMORANDA PRO ILUSTRACI DOPADU ROZDELENi 

(vYCHODISKEM JE KONSOLIDOV ANA UCETNi zA YERKA 
ROZDELOVANE SPOLECNOSTI SESTAVENA V SOULADU 
S MEZINARODNIMI STANDARDY UCETNIHO vYKAZNICTvi) 



Obsah Strana 

VSEOBECNE INFORMACE .................. .. .......... .. . .. ..... .. ..... ... .............................. .. ... 1 

VYROK NEZA VISLEHO ODBORNiKA AKCIONARUM SPOLECNOSTI ........................... 3 

PROFORMA VYKAZ ZISKU A ZTRATY .. ...... . ............. . ............................................ 4 

PRO FORMA ROZV AHA .. . ..... . .. .. .... . ................... .... . .. .. .. .... ........ ... . ... . .. ....... . ........ 5 

UPRAVY MEZI KONSOLIDOVANYM A PROFORMA VYKAZEM ZISKU A ZTRATY ....... 6 

UPRA VY MEZI KONSOLIDOV ANOU A PRO FORMA ROZV AHOU .. .. . . . ....... .. . .. . . .. . .. ... . .. . 8 

POUZITE PREDPOKLADY PRI SESTA VENi PRO FORMA FINANCNICH INFORMACi A 

vYsv:ETLuJici POZNAMKY .................... . ......... . . .... ... . .. ... ... .... .. ... ...... . . ..... . ... . ... . .. 1 o 



VSEOBECNE INFORMACE 

i. Deel sestaveni 

Spoleenost 02 Czech Republic a.s., ICO: 60193336, se sidlem Praha 4 - Michie, Za Brumlovkou 

266/2, PSC 140 22, zapsana v obchodnim rejstriku vedenem Mestskym soudem v Praze, oddil B, 

vlozka 2322 (dale jen ,,02" nebo ,,Rozdelovana spolecnost"), zahajila kroky smerujfci k jejimu 

rozdeleni odstepenim (dale jen ,,Rozdeleni"), v jehoz dusledku pfejde cast jejiho jmeni na nove 

vznikajicf nastupnickou spolecnost NetCo (dale jen ,,Nastupnicka spolecnost" nebo ,,NetCo"). 

Rozdeleni bude realizovano podle projektu rozdeleni (dale jen ,,Projekt"). 

Pfedstavenstvo Rozdelovane spolecnosti zajisti zpracovani informacniho memoranda (dale jen 

,,Memorandum"), aby nad ramec informacf, ktere musi by-t obsafony v projektu rozdeleni 

zpracovavanem podle Zakona o pfemenach, poskytlo akcionarum informace dostatecne k tomu, aby se 

mohli zodpovedne rozhodnout, zda se zueastni valne hromady o Rozdeleni, jak na ni budou hlasovat a 

zda vyuziji sve pravo pofadovat nasledne odkoupeni akcif NetCo, ktere jim budou v souvislosti s 

Rozdelenim pfideleny. Memorandum tvoff prflohu zpravy pro akcionafe zpracovane pfedstavenstvem 

02 podle § 24 a nasl. § 301 odst. 2 Zakona o pfemenach. 

Memorandum bude obsahovat informace rovnocenne udajum v prospektu cenneho papiru ve smyslu 

§ 35 odst. 1 zakona c. 256/2004 Sb., o podnikani na kapitalovem trhu, ve zneni pozdejsfch pfedpisu 

(dale jen ,, ZPKT "), a cl. 5 odst. 1 az 3 smemice Evropskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, 

o prospektu, ktery ma by-t zvefejnen pfi vefejne nabidce nebo prijeti cennych papfru k obchodovani, ve 

zneni pozdejsfch zmen (dalejen ,,Smemice o prospektu"). V souladu s § 35 odst. 4 ZPKT a cl. 4 odst. 

2 pism. d) Smemice o prospektu se pak v takovem pffpade prospekt cenneho papiru neuvefejiiuje. 

Soucasti Memoranda budou tyto pro forma financni informace, ktere byly sestaveny ryhradne pro 

ilustraci dopadu Rozdeleni spolecnosti 02 Czech Republic a.s. odstepenim se vznikem Nastupnicke 

spolecnosti NetCo, jak by mohla transakce ovlivnit aktiva, zavazky a zisk Nastupnicke spolecnosti, 

pokud by se Rozdeleni uskutecnilo na zacatku vykazovaneho obdobi, tj. 1. ledna 2013. Pro forma 

financni udaje ilustruji dopad transakce za obdobi fiskalnfch let 2013 a 2014, koncfcfch k 31. prosinci. 

Pro forma financni informace se cykaji hypoteticke situace Rozdeleni k datu 1. ledna 2013 a tim 

neretlektuji skutecnou financni pozici Nastupnicke spolecnosti ani jeji skutecnou financni rykonnost. 

Otevfene polozky rozvahy Rozdelovane spolecnosti jsou v pffpadech sdflenych nakupu zbozi a slufob 

k rozvahovemu dni deleny v pomeru, v jakem jsou deleny odpovidajfci polozky rykazu zisku a ztraty, 

tj. plati hypotetickY pfedpoklad, Ze Rozdelovana a Nastupnicka spolecnost existuji samostatne od 

1. ledna 2013. 

Nastupnicka spolecnost pfedstavuje nasledujfci casti Rozdelovane spolecnosti Gde 0 hlavni cinnosti, 

nejedna se o kompletni rycet aktivit): 

pevna vefejna komunikacni sit', tedy zejmena pfenosove systemy, popripade spojovacf nebo 

smerovaci zaffzeni a jine prosrredky, vcetne prvku site, ktere nejsou aktivni, ktere umoziiuji 

pfenos signalu po vedeni, radiorymi, opticky-mi nebo jinymi elektromagneticky-mi prosrredky 

v pevne siti; 

fyzicka infrastruktura mobilni vefejne komunikacni site, a to vcetne antennfch stozaru vcetne 

anten radiorych zaffzeni mobilni vefejne komunikacni site; nadzemnfch nebo podzemnfch 

komunikacnich vedeni teto site; pfenosorych systemu, spojovacfch nebo smerovacfch zaffzeni 

vyjma mobilnich usrreden. 



ii. Zasady sestaveni pro forma finanenich informaci 

Pro forma financni informace jsou overeny auditorem. Zakladem pro jejich sestaveni jsou 

konsolidovane financni vykazy Rozdelovane spolecnosti, ktere byly pfipraveny v souladu 

s Mezinarodnimi standardy ucetniho v)'kaznictvi (IFRS) ve zneni pfijacych EU. Konsolidovane 

financni v)'kazy za obdobi koncici 31 . prosince 2013 byly auditovane spolecnosti Ernst & Young 

Audit, s.r.o., konsolidovane financni v)'kazy za obdobi koncici 31. prosince 2014 byly auditovane 

spoleenosti KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Vliv dekonsolidace Rozdelovane spolecnosti s jejimi 

dcefinymi spolecnostmi je eliminovan v druhem sloupci pro forma vykazu v kapitole Upravy mezi 

konsolidovanym a pro forma v)'kazem zisku a ztraty a v kapitole Upravy mezi konsolidovanou a pro 

forma rozvahou. 

Pro forma v)'kazy zisku a ztrat a pro forma rozvahy Nastupnicke spolecnosti byly pfipraveny 

rozdelenim auditovanych standalone (individualnich) financnich v)'kazu Rozdelovane spolecnosti 

02 Czech Republic a.s. k 31. prosinci 2013 a k 31. prosinci 2014 a doplneny o pro forma upravy 

ilustrujici dopady Rozdeleni. 

Pro forma financni informace byly pfipraveny v souladu s ucetnimi politikami (ucetnimi postupy) 

Rozdelovane spolecnosti a na zaklade predpokladu popsanych v kapitole Pouzite predpoklady pfi 

sestaveni proforma finanenich informaci a vysvetlujici poznamky. 

Upozoriiujeme, ze uvedene pro forma financni informace jsou ilustrativni a byly sestaveny na zaklade 

shora uvedenych predpokladu a pfi porovnani sjinymi financnimi informacemi souvisejici 

s Rozdelovanou nebo Nastupnickou spoleenostije vzdy potreba brat v potaz nasledujici: 

• ramec ucetnich pravidel a standardu, na zaklade kterychjsou financni informace sestaveny; 

• datum vzniku Nastupnicke spolecnosti, ktery je uvaZovan pfi sestaveni financnich informaci. 
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KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. 
Pobrefoi 648/1 a 
186 00 Praha 8 
Ceska republika 

Telephone +420 222 123 111 
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Internet www.kpmg.cz 

Zprava nezavisleho odbornika k sestaveni pro forma 
financnich informaci spolecnosti NetCo (,,Nastupnicka 
spolecnost") uvedenych v informacnim memorandu 

Realizovali jsme zakazk:u, jejim.Z cilem bylo vydat ovefovaci zpravu k pro forma financnim 
informacim nastupnicke spolecnosti NetCo (dale jen ,,Nastupnicka spolecnost" nebo ,,NetCo") 
vznikle rozdelenim odstepenim spoleenosti 02 Czech Republic a.s. (dale jen ,,Rozdelovana 
spolecnost"), jejichZ sestavenim byl poveren statutarni organ Rozdelovane spolecnosti. Pro 
forma financni informace spoleenosti NetCo se skladaji z pro forma rozvahy sestavene 
k 31. prosinci 2013, proforma rozvahy sestavene k 31. prosinci 2014, proforma v}'kazu zisk:u 
a ztraty za rok koncici 31. prosince 2013, pro forma v}'kazu zisk:u a ztraty za rok koncici 
31. prosince 2014 a pnlohy. Tyto v}'kazy, vcetne pfilohy, budou uvedeny v informacnim 
memorandu vydaneho Rozdelovanou spolecnosti. Predpoklady, na jejichZ zaklade statutarni 
organ Rozdelovane spoleenosti sestavil pro forma financni informace, jsou popsany v bode 
prilohy Pouiite pfedpoklady pfi sestaveni pro forma jinancnich informaci a vysvetlujici 
poznamky. 

Pro forma financni informace byly statutarnim organem Rozdelovane spoleenosti sestaveny pro 
ilustraci dopadu, kter)' by rozdeleni spolecnosti 02 Czech Republic a.s. odstepenim 
vymezenem v bode pfilohy i. Ucel sestaveni melo na financni pozici spolecnosti NetCo 
k 31. prosinci 2013 a k 31. prosinci 2014 a na jeji financni v}'konnost za rok koncici 
31. prosincem 2013 a 31. prosincem 2014, pok:ud by se usk:utecnilo kl. lednu 2013. Statutarni 
organ Rozdelovane spolecnosti pro tyto ucely pouzil informace o financni pozici Rozdelovane 
spolecnosti a jeji financni v}'konnosti vykazane v ucetnich zaverkach spolecnosti 02 Czech 
Republic a.s. sestavenych k 31. prosinci 2013 a k 31. prosinci 2014. K temto ucetnim zaverkam 
byly vydany zpravy auditora. 

Odpovednost statutarniho organu Rozdelovane spolecnosti za sestaveni proforma financnich 
informaci 

Sestaveni proforma financnich informaci v souladu se stanoven:Ymi predpoklady je v}'hradni 
odpovednosti statutarniho organu Rozdelovane spolecnosti. 

Odpovednostodbornfka 

Nasi povinnosti je vyjadrit v}'rok k tomu, zda statutarni organ Rozdelovane spolecnosti sestavil 
pro forma financni informace ve vsech v}'znamnych ohledech v souladu se stanovenymi 
predpokladY, 

Zakazk:u j sme provedli v souladu s mezinarodnim standardem pro ovefovaci zakazky ISAE 
3420 Ovefovaci zakazky na vypracovanf zprdvy k sestaveni proforma jinancnfch informaci 
uvedenych v prospektu, vydanym Radou pro mezinarodni auditorske a ovefovaci standardy. 
V souladu s timto standardemjsme povinni dodrfovat eticke pofadavky a naplanovat a provest 
zakazk:u tak, abychom ziskali pfunerenou jistotu, fo statutarni organ Rozdelovane spolecnosti 

KPMG Ceska republika Audit. s. r.o .. a Czech limited liabil ity company and 
a member fi rm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative ('KPMG International'), a Swiss entity. 

Obchodnf rejstrfk vedenY 
M~stskYm soudem v Praze 
oddil C, vlolka 24185. 

IC 496 19187 
DIC CZ699001 996 



sestavil proforma financni informace ve vsech v}'znamnych (materialnich) ohledech v souladu 
se stanoven:Ymi pi'edpoklady. 

Nasi povinnosti pro ucely teto zakazky neni vydat aktualizovanou ani novou zpravu ci v}'rok 
k historick:Ym financnim informacim, ktere byly pouzity pro sestaveni pro forma financnich 
informaci, a v prubehu zakazky jsme neprovedli audit ani proverku historiccych financnich 
informaci, ktere byly pouzity pro sestaveni pro forma financnich informaci. 

Pro forma financni informace uvedene v informacnim memorandu slouzi v}'hradne pro ilustraci 
dopadu, kter:Y by na neupravene financni informace Rozdelovane spolecnosti mela v}'se 
uvedena udalost nebo transakce, pokud by se uskutecnila k di'ivejsimu datu zvolenemu pro 
ilustrativni ucely. Neposkytujeme tudiz zadne ujisteni, fo skutecny v}'sledek udalosti nebo 
transakce k 1. lednu 2013 by odpovidal vykazan:Ym informacim. 

Soucasti zakazky poskytujici pi'imei'enou jistotu, jejiillZ cilem je vydat zpravu k tomu, zda pro 
forma financni informace byly ve vsech v}'znamnych ohledech sestaveny v souladu se 
stanoven:Ymi pi'edpoklady, jsou rovnez postupy, ktere slouzi k posouzeni toho, zda stanovene 
pi'edpoklady poliZite statutamim organem Rozdelovane spoleenosti pro sestaveni pro forma 
financnich informaci poskytuji vhodne v}'chodisko pro prezentaci v}'znamnych dopadu, ktere 
lze pi'imo pi'icist urcite udalosti nebo transakci, a k ziskani dostatecnych a vhodnych dukaznich 
informaci o tom, zda 

• tyto pi'edpoklady jsou v provedenych proforma upravach nalezite zohledneny; 

• pro forma financni informace svedci o spravne aplikaci techto uprav na neupravene 
financni informace. 

Vyber postupu je veci usudku odbomika a zohlediiuje jeho poznatky o charakteru ucetni 
jednotky, o udalosti nebo transakci, v souvislosti s niz byly pro forma finaneni informace 
sestaveny, a dalSi relevantni okolnosti zakazky. 

Soucasti zakazky je rovnez posouzeni celkove prezentace proforma financnich informaci. 

Jsme pi'esvedceni, ze dukazni informace, ktere jsme ziskali, poskytuji dostatecny a vhodny 
zaklad pro vyjadi'eni naseho v}'roku. 

Vyrok 

Podle naseho nazoru pro forma financni informace spolecnosti NetCo byly ve vsech 
v}'znamnych ohledech sestaveny v souladu se stanovenyrni pi'edpoklady. 

V Praze, dne 23. unora 2015 

P11s i:ofA1 J4~ ~ot¥ 
KPMG Ceska re~lika Audit, s.r.o. 
Evidencni cislo 71 

Y-tlioYJ 
Ing. Petr Skoda 

Partner 
Evideneni cislo 1842 



PROFORMA vYKAZ ZISKU A ZTAATY 
Sestaveny za rok koncici 31. prosince 2014 

V milionech Kc 

Vynosy 

Ostatni rynosy z netelekomunikacnich sluzeb 

Naklady 

Snizeni hodnoty aktiv 

Provozni zisk pred odpisy (OIBDA) 

Odpisy hmotnych a nehmotnych aktiv 

Provozni zisk 

Ciscy financni rysledek 

Podil na zisku/ztrate spolecneho podniku 

Zisk pred zdanenim 

Daii z pi'ijmu 

Zisk 

Rok koncici 
31. prosince 2014 

19 029 

489 

-11 148 

8370 

-7 374 

996 

996 

-236 

760 

Rok koncici 
31. prosince 2013 

19 425 

517 

-10 264 

9 678 

-7 508 

2170 

2170 

-438 

1 732 
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PROFORMA ROZVAHA 
Sestavena k 31. prosinci 2014 

V milionech Kc 

AKTIVA 

Pozemky, budovy a zafizeni 

Nehmotna aktiva 

lnvestice v dcei'inych a pi'idruzenych spolecnostech 

Ostatni financni aktiva 

Odlozena daiiova pohledavka 

Dlouhodoba aktiva 

Zasoby 

Pohledavky 

Splatna daiiova pohledavka 

Penize a penemi ekvivalenty 

Befoa aktiva 

Aktiva celkem 

VLASTNi KAPIT AL A zA V AZKY 

Vlastni kapital 

Dlouhodobe finaneni zavazky 

Odlozeny daiiovy zavazek 

Dlouhodobe rezervy 

Ostatni dlouhodobe zavazky 

Dlouhodobe zavazky 

Kratkodobe financni zavazky 

Obchodni ajine zavazky 

Splatny daiiovy zavazek 

Kratkodobe rezervy 

Befoe zavazky 

Zavazky celkem 

Vlastni kapital a zavazky celkem 

31. prosince 2014 31. prosince 2013 

31 605 36 699 

9 621 9 922 

16 16 

258 77 

41500 46 714 

27 31 

1 887 1 486 

52 27 

1 966 1 544 

43 466 48258 

36 660 36970 

2 144 2 686 

236 

192 4 

2 572 2 690 

4 137 8 522 

64 76 

33 

4 234 8 598 

6 806 11288 

43 466 48 258 
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UPRA VY MEZI KONSOLIDOV ANYM A PROFORMA vYKAZEM ZISKU A ZTAATY 

Ni:Ze prezentovane proforma v}'kazy zisku a ztraty maji pouze ilustrativni charakter a ukazuji dopad 

transakce Rozdeleni Nastupnicke spolecnosti ajeji proforma v}'kazy zisku a ztraty. 

Proforma tjkaz zisku a ztraty za rok koncici k 31. prosinci 2013 

Konsolidovany Uprava o 
Vykaz zisku Proforma Proforma dekonsolidaci 

vykaz zisku a Rozdelovane a ztraty uprava vykaz zisku 
V milionech Kc ztraty spoleenosti a Rozdelovane vykazu a ztraty 

Rozdelovane dcei'inych spoleenosti zisku a Nastupnicke 
spoleenosti spoleenosti 

(individualni) ztraty 1 spoleenosti 

Vynosy 47 895 -5 286 42 609 23 I84 I9 425 

Ostatni v)'nosy 
867 -27 840 323 5I7 

z netelekomunikacnich slufob 

Naklady -30 274 3 465 -26 809 -16 545 -10 264 

Snizeni hodnoty aktiv - I I - I I - I I 

Provozni zisk pred odpisy 
18 477 -1 848 16 629 6 951 9 678 

{OIBDA) 
Odpisy hmotnych a nehmotnych 

-I I 032 6I9 -10 4I3 -2 905 -7 508 
aktiv 

Provozni zisk 7 445 -1229 6 216 4 046 2170 

Cist)' financni v)'sledek -I75 9I7 742 742 

Podil na zisku/ztrate spolecneho -6 6 
podniku 

Zisk pfed zdanenim 7 264 -306 6 958 4 788 2170 

Daii z pi'ijmu -I 569 354 -I 215 -777 -438 

Zisk 5 695 48 5 743 4 011 1 732 

1 Sloupec zachycuje hodnoty Rozdelovane spolecnosti a pro forma upravu vnitroskupinoveho vztahu 
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Pro forma rykaz zisku a ztraty za rok koncicich k 31. prosinci 2014 

Konsolidovany Uprava o 
Vykazzisku Proforma Proforma dekonsolidaci 

vykaz zisku a Rozdelovane a ztraty uprava vykaz zisku 
V milionech Kc ztraty spoleenosti a Rozdelovane vykazu a ztraty 

Rozdelovane dcei'inych spolecnosti zisku a Nastupnicke 
spoleenosti spolecnosti 

(individualni) ztraty1 spoleenosti 

Vynosy 44 689 -5 832 38 857 19 828 19 029 
Ostatni v)'nosy 
z netelekomunikacnich slufob 775 67 842 353 489 

Naklady -29 274 3 797 -25 477 -14 329 -11 148 

Snifoni hodnoty aktiv -180 28 -152 -152 
Provozni zisk pfed odpisy 
(OIBDA) 16 010 -1 940 14 070 5 700 8370 
Odpisy hmotnych a nehmotnych 

-7 374 
aktiv -10 736 772 -9 964 -2 590 

Provozni zisk 5 274 -1168 4106 3110 996 

Ciscy financni v)'sledek -104 822 718 718 
Podil na zisku/ztrate spolecneho 
podniku 8 -8 

Zisk pred zdanenim 
5178 -354 4 824 3 828 996 

Dan z pi'ijmu -1 180 319 -861 -625 -236 

Zisk 3 998 -35 3 963 3 203 760 

1 Sloupec zachycuje hodnoty Rozdelovane spolecnosti a pro fonna upravu vnitroskupinoveho vztahu 
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UPRA VY MEZI KONSOLIDOV ANOU A PROFORMA ROZV AHOU 

Nifo prezentovane pro fonna rozvahy maji pouze ilustrativni charakter a ukazuji dopad transakce 

Rozdeleni Nastupnicke spolecnosti ajeji pro fonna rozvahy. 

Pro forma rozvaha k 31. prosinci 2013 

Uprava o 
Konsolidovana dekonsolidaci Rozvaha Proforma Proforma 

V milionech Kc 
rozvaha Rozdelovane Rozdelovane upravy rozvaha 

Rozdelovane spolecnosti a spolecnosti rozvahovych Nastupnicke 
spoleenosti dcei'inych (individualni) polozek spoleenosti 

spolecnosti 

AKTIVA 
Pozemky budovy a zai'izeni 41 857 -2 294 39 563 2 864 36 699 

Nehmotna aktiva 20 008 -1 138 18 870 8 948 9 922 

Investice v dcei'inych a 
9 6 410 6 419 6 403 16 

pi'idrufonych spoleenostech 

Ostatni finaneni aktiva 169 -3 166 89 77 

Odlozena daiiova pohledavka 417 -417 

Dlouhodoba aktiva 62 460 2 558 65 018 18 304 46 714 

Zasoby 536 -64 472 441 31 

Pohledavky 7 062 668 7 730 6 244 1 486 

Splatna daiiova pohledavka 1 -1 

Penize a penemi ekvivalenty 3 890 -46 3 844 3 817 27 

Befoa aktiva 11489 557 12 046 10 502 1544 

Aktiva celkem 73 949 3115 77 064 28 806 48 258 

VLASTNi KAP IT AL A 
ZAVAZKY 

Vlastni kapital 55 749 2 281 58 030 21 060 36 970 

Dlouhodobe financni zavazky 3 000 3 000 3 000 

Odlofony daiiov)' zavazek 2 735 -2 2 733 47 2 686 

Dlouhodobe rezervy 26 -4 22 22 

Ostatni dlouhodobe zavazky 64 64 60 4 

Dlouhodobe zavazky 5 825 -6 5 819 3129 2 690 

Kratkodobe financni zavazky 4 2 040 2 044 2 044 

Obchodni ajine zavazky 12 199 -1 196 11 003 2 481 8 522 

Splatny daiiov)' zavazek 155 -3 152 76 76 

Kratkodobe rezervy 17 -1 16 16 

Befoe zavazky 12 375 840 13 215 4 617 8 598 

Zavazky celkem 18 200 834 19 034 7 746 11288 

Vlastni kapital a zavazky celkem 73 949 3115 77 064 28 806 48 258 
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Proforma rozvaha k 31. prosinci 2014 

Uprava o 
Konsolidovan:'i dekonsolidaci Rozvaha Proforma Proforma 

V milionech Kc 
rozvaha Rozdelovane Rozdelovane upravy rozvaha 

Rozdelovane spoleenosti a spolecnosti rozvahovych Niistupnicke 
spoleenosti dcei'inych (individu:'iln!) polozek spolecnosti 

spoleenosti 

AKTIVA 

Pozemky budovy a zai'izeni 36 200 -2 148 34 052 2 447 31 605 

Nehmotmi aktiva 26 276 -2 382 23 894 14 273 9 621 

lnvestice v dcei'inych a 
17 6 330 6 347 6 331 16 pi'idrufonych spolecnostech 

Ostatni financni aktiva 564 -55 509 251 258 

Odlozemi daiiova pohledavka 313 -313 

Dlouhodoba aktiva 63 370 1432 64 802 23 302 41 500 

Zasoby 470 -93 377 350 27 

Pohledavky 7 194 -358 6 836 4 949 1 887 

Splatna daiiova pohledavka 

Penize a penefui ekvivalenty 3 256 -47 3 209 3 157 52 

Befoa aktiva 10 920 -498 10 422 8 456 1966 

Aktiva celkem 74 290 934 75224 31 758 43 466 

VLASTNi KAPIT AL A 
ZAVAZKY 

Vlastni kapital 54153 2 217 56370 19 710 36 660 

Dlouhodobe financni zavazky 3 000 3 000 3 000 

Odlofony daiiov)' zavazek 2 151 -2 2 149 5 2 144 

Dlouhodobe rezervy 251 251 15 236 

Ostatni dlouhodobe zavazky 155 155 -37 192 

Dlouhodobe zavazky 5 557 -2 5 555 2 983 2 572 

Kratkodobe financni zavazky 4 004 238 4242 4242 

Obchodni ajine zavazky 10 135 -1 343 8 792 4 655 4 137 

Splatny daiiov)' zavazek 299 -172 127 63 64 

Kratkodobe rezervy 142 -4 138 105 33 

Befoe zavazky 14 580 -1 282 13 299 9 065 4 234 

Zavazky celkem 20137 -1 284 18 854 12 048 6 806 

Vlastni kapital a zavazky celkem 74290 934 75224 31 758 43 466 
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POUZITE PREDPOKLADY PRI SESTA VENi PROFORMA FINANCNICH INFORMACi A 
VYSvETLUJiCi POZNAMKY 

Jak je uvedeno v bode ii. ryse vycleneni pfislusnych polofok pro forma rykazu zisku a ztrat a rozvahy 

pro Nastupnickou spoleenost bylo provedeno na urovni samostatnych financnich vykazu Rozdelovane 

spolecnosti (individualni financni rykazy) odpovidajici planovanemu oddeleni pevne a mobilni 

telekomunikacni infrastruktury (hmotneho a nehmotneho majetku a souvisejicich aktiv a pasiv) a to na 

zaklade nasledujicich predpokladu: 

a. velkoobchodni prodej telekomunikaenich sluzeb 

Hlavnim predmetem cinnosti Nastupnicke spolecnosti NetCo bude poskytovani velkoobchodnich 

fixnich a mobilnich telekomunikacnich slufob pro jine operatory. Financni vyjadreni rynosu, nakladu, 

otevrenych polofok pohledavek a zavazku z velkoobchodniho prodeje Rozdelovane spoleenosti za rok 

2013 a za rok 2014 bylo v cele rysi pfifazeno Nastupnicke spolecnosti. 

Soueasne by! nove vznikly obchodni vztah mezi Nastupnickou a Rozdelovanou spolecnosti 

transformovan do pro forma upravy rykazu zisku a ztraty jako trzby z poskytnuti velkoobchodni 

telekomunikacnich slufob. Pro ucely oceneni tohoto vztahu byly pro prodej fixnich velkoobchodnich 

telekomunikacnich slufob Nastupnicke spolecnosti pouzity stavajici regulacni pravidla 

telekomunikacniho trhu aplikovana na historicke realizovane objemy telekomunikacnich slufob 

Rozdelovane spolecnosti, ktere by byly v pripade Rozdeleni predmetem obchodniho vztahu. 

Oceneni mobilnich velkoobchodnich telekomunikacnich sluzeb je zalozeno na pfimych a alokovanych 

nakladech pfifaditelnych mobilni casti infrastruktury zvysenych 0 souvisejici rezijni naklady a 

pfimereny podil na investicnich nakladech na obnovu mobilni infrastruktury. Tento soucet je pote 

nasoben ocekavanou mirou navratnosti a pfimerenou mirou ziskovosti, ktera je na obchodni bazi 

vyjednana Rozdelovanou a Nastupnickou spoleenosti. 

b. mezinarodni propojovaci poplatky (interconnect) 

Polozky rynosu, nakladu, otevrenych pohledavek a zavazku souvisejicich s mezinarodnimi 

propojovacimi poplatky byly v pine rysi alokovany do pro forma rykazu Nastupnicke spolecnosti. 

Nove bude mezi Nastupnickou a Rozdelovanou spolecnosti uzavrena obchodni smlouva 

o mezinarodnim propojeni, ktera bude odpovidat befae uzaviranym propojovacim smlouvam 

Rozdelovane spoleenosti s jinymi operatory. 

c. narodni propojovaci poplatky (interconnect) 

Fixni narodni propojovaci poplatky byly pfifazeny do Nastupnicke spolecnosti s ohledem na odstepeni 

PSTN ustreden (tzn. technicke prostredky pro poskytovani fixnich telekomunikaenich sluzeb) do 

Nastupnicke spolecnosti. 

Mobilni narodni propojovaci poplatky, respektive souvisejici poloZky financnich vykazu, byly v pine 

vysi ponechany v Rozdelovane spoleenosti vzhledem k ponechani mobilnich ustreden 

telekomunikacni site v Rozdelovane spolecnosti. 

Nove bude mezi Nastupnickou a Rozdelovanou spolecnosti uzavrena obchodni smlouva o narodnim 

propojeni, ktera bude odpovidat befae uzaviranym propojovacim smlouvam Rozdelovane spolecnosti 

s j inymi operatory. 
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d. roaming 

Mezinarodni mobilni roamingove poplatky a souvisejici polozky vynosu, nakladu a otevfene 

pohledavky a zavazky, byly kjednotliv,Ym rozvahov,Ym datum ponechany v Rozdelovane spolecnosti 

s ohledem na skutecnost, fo licence k provozovani mobilni telekomunikacni site byla ponechana 

v Rozdelovane spolecnosti. 

e. nakupy/naklady 

Nakladove polozky pfimo pfifaditelne Nastupnicke spolecnosti byly identifikovany na zaklade 

znalosti konkretniho urceni predmetu nakupu a alokovany do pro forrna vykazu spoleenosti NetCo. 

Analogicky bylo postupovano v pfipade souvisejicich otevfenych polozek zavazku nebo dohadnych 

polozek v pro forma rozvaze. 

Ostatni polozky nakladu, ktere nebylo mofoe prifadit jednoznacne Nastupnicke spolecnosti v pine 

vysi (sdilene rezijni naklady), byly alokovany do proforma v,Ykazu zisku a ztrat spolecnosti NetCo na 

zaklade podpumych ukazatelll, napr. pomer mzdov,Ych nakladu souvisejicich s rozdelenim celkoveho 

poctu zamestnancu, pomer spotfeby elektricke energie skupin majetku, apod. Analogicky bylo 

postupovano v pripade souvisejicich otevfenych polofok zavazku nebo dohadnych polofok 

v pro forrna rozvaze. 

f. osobni naklady 

V souvislosti s Rozdelenim byla provedena alokace zamestnancu Rozdelovane spolecnosti, kdy doslo 

kjednoznacnemu pfifazeni jednotliv,Ych zamestnancu mezi Rozdelovanou a Nastupnickou spolecnost. 

Osobni naklady v pro forrna vykazech zisku a ztraty byly za jednotliva sledovana obdobi rozdeleny 

die uvedene alokace zamestnancu a stejnym zpusobem byly rozdeleny souvisejici otevfene polozky 

pro forrna rozvahy kjednotliv,Ym rozvahov,Ym dnum. 

g. ostatni polozky vjkazu zisku a ztrat 

U ostatnich shora neuvedenych polofok pro forma v,Ykazu zisku a ztraty, ktere jsou spoleene pro 

Rozdelovanou i Nastupnickou spolecnost, ale neexistuje ukazatel, na zaklade ktereho by bylo mofoe 

dosahnout spolehlive alokace, byly ponechany v Rozdelovane spolecnosti. 

h. hmotny a nehmotny majetek a souvisejici odpisy 

Nastupnicka spoleenost vlastni veskery hmotny a nehmotny majetek souvisejici s pfistupovou, 

agregacni a pfenosovou infrastrukturou fixni a mobilni telekomunikacni site. Vlastni rozdeleni vychazi 

z analyzy registru hmotneho majetku, kdy byly jednotlive majetkove karty agregovany podle 

technologick,Ych celku a nasledne jednoznacne alokovany, zda souvisi s cinnostmi Nastupnicke nebo 

Rozdelovane spolecnosti. 

Polozky majetku, ktere nebylo mofoe jednoznacne pfifadit (sdilene technologie/majetky), byly 

alokovany detailne na urovnijednotliv,Ych majetkov,Ych karet. 

Na zaklade provedene analyzy a rozdeleni hmotneho a nehmotneho majetku byly rozdeleny take 

odpisy majetku mezi Nastupnickou a Rozdelovanou spolecnost. 

i. odlozena a splatna daii 

Rozdeleni odlofoneho daiioveho zavazku reflektuje rozdeleni podkladov,Ych polofok vstupujicich do 

vypoctu odlofone dane. 
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Rozvahovy zustatek splatne <lane a souvisejici nakladova polozka pfedstavuje pro forma upravu, jez 

byla vypoctena s pouzitim efektivni danove sazby Rozdelovane spolecnosti aplikovane na pro forma 

v,Ysledek pfed zdanenim Nastupnicke spolecnosti. 

j. goodwill 

Rozdelovana spolecnost vykazuje ve sv,Ych statutarnich v,Ykazech pfipravenych v souladu 

s Mezinarodnimi standardy ucetniho v,Ykaznictvi (IFRS) goodwill ve v,Ysi 13 448 mil. Kc, kter,Y neni 

odpisovan. Goodwill ve v,Ysi 13 320 mil. Kc by! vykazan v dusledku akvizice zbyvajiciho 49% 

vlastnickeho podilu ve spolecnosti Eurotel Praha spol. s r.o. jako vysledek srovnani nakladu 

podnikove kombinace a realne hodnoty nabicych ciscych aktiv. 

Pro ucely sestaveni pro forma financnich informaci Nastupnicke spolecnosti byla alokovana castka 

9 005 mil. Kc jako podil z celkove vyse goodwillu souvisejici s odstepovanou casti Rozdelovane 

spolecnosti. Tento podil by! stanoven jako planovany pomer vlastniho kapitalu Nastupnicke 

spolecnosti a celkoveho vlastniho kapitalu Rozdelovane spolecnosti, vzhledem k nemofaosti pfifadit 

odpovidajici cast goodwillu pfesnou metodou. 

k. financni investice a ostatni finaneni aktiva 

Rozdelovana spolecnost vlastni 100% podily v dcefinych spolecnostech. Pro ucely Rozdeleni bylo 

pfihlednuto k pfedmetu cinnosti jednotliv,Ych spolecnosti. Do pro forma v,Ykazu Nastupnicke 

spolecnosti byly pfifazeny financni ucasti ve spolecnostech CZECH TELECOM Germany GmbH a 

CZECH TELECOM Austria GmbH, ktere Rozdelovana spolecnost vyuziva v oblasti velkoobchodniho 

pfenosu <lat (transit). 

Vsechny ostatni podily v dcefinych (02 Slovakia, s.r.o. Internethome, s.r.o. a Bonerix, s.r.o.) a 

pfidruzenych spolecnostech (Prvni certifikacni autorita, a.s. a AUGUSTUS, spol. s r.o.) a spolecne 

podniky (Tesco Mobile CR s.r.o.) byly alokovany do Rozdelovane spolecnosti. 

Ostatni financni aktiva byla alokovana jednoznacne podle pfislusnosti konkretni poloZky mez1 

Rozdelovanou a Nastupnickou spolecnost. 

I. zasoby 

Nastupnicka spolecnost eviduje v pro forma rozvaze v polozce zasob pfimo identifikovatelne poloZky 

materialu, ktere souviseji s hmotnym majetkem alokovanym do Nastupnicke spoleenosti. Ostatni 

polozky zasob (koncova zafizeni) byly ponechany v Rozdelovane spolecnosti. 

Nahradni <lily souvisejici s hmotnym majetkem alokovanym do Nastupnicke spolecnosti jsou 

v souladu s IFRS vykazovany jakou soucast polozky Pozemky, budovy a zafizeni. 

m. pohledavky 

Pohledavky Nastupnicke spolecnosti jsou z pfevafae vetSiny tvofeny pfimo pfifaditelnymi polozkami 

velkoobchodniho prodeje telekomunikacnich slufob, mezinarodnich propojovacich poplatku a fi:xnich 

narodnich propojovacich poplatku. Vsechny ostatni obchodni pohledavky z retailov,Ych slufob 

(pfevafae pohledavky za poskytovani telekomunikacnich sluzeb koncov,Ym zakaznikum) byly 

alokovany v souladu s Rozdelenim do Rozdelovane spolecnosti. 

Polozka pohledavek rovnez obsahuje podil na poskytnucych zalohach, dohadnych polozkach aktivnich 

a ostatnich pohledavkach, ktere jsou pfimo pfifaditelne investicnimu majetku nebo sluzbam 

pfifazenym Nastupnicke spolecnosti. V pfipadech sdilenych polofok poskytnucych zaloh, dohadnych 

12 



polofok aktivnich a ostatnich pohledavek byly pro rozdeleni pouzity ukazatele, souvisejici 

s predmetem transakce (napr. nakladove stredisko, cislo majetkove karty, apod.). 

Pro ucely sestaveni pro forma rozvahy byl prijat predpoklad okamzite splatnosti pohledavek a zavazku 

z titulu velkoobchodniho prodeje telekomunikacnich sluzeb mezi Rozdelovanou a Nastupnickou 

spolecnosti. Z tohoto duvodu tedy neni v pro forma upravach rozvahy zachycena pohledavka z titulu 

tohoto nove vznikleho obchodniho vztahu. 

n. penize, peneini ekvivalenty a kratkodobe finaneni zavazky 

Vzhledem k nemofaosti pfifadit odpovidajici cast polozky penize, penefai ekvivalenty a kratkodobe 

financni zavazky adresne, byl prijat predpoklad kdy Nastupnicka spolecnost nema alokovany ke konci 

sledovaneho obdobi zadne prostredky, s ryjimkou penefaich prostredku souvisejicich se smlouvami 

o sdrufoni na rystavbu spolecneho pokryti metra uzavrenych mezi Rozdelovanou spolecnosti a 

spolecnostmi T-Mobile a Vodafone, ktere budou odstepovany do Nastupnicke spoleenosti. Tyto 

prostredky jsou deponovany na samostatnych bankovnich uctech a je mofae je jednoznacne 

identifikovat. 

o. vlastni kapital 

Alokace vlastniho kapitalu vychazi ze stanoveni struktur kapitalu Rozdelovane a Nastupnicke 

spolecnosti v projektu odstepeni k 1. lednu 2015. Tato struktura je zaroven prevzata jako hodnota 

vlastniho kapitalu spolecnosti v proforma rozvahach k 31. prosinci 2014. 

Hodnota vlastniho kapitalu k 31. prosinci 2013, respektive k I. lednu 2014, je pak stanovena zpetnym 

dopoctem za pouziti pro forma zisku jednotlirych spolecnosti za rok 2014 a pomeru vyplacenych 

dividend za rok 2013. Pomer ryplaty dividendy mezi Rozdelovanou a Nastupnickou spolecnosti byl 

stanoven na zaklade pomeru zisku roku 2014. 

p. dlouhodoby uver, kratkodobe finaneni zavazky 

Alokace dlouhodobeho uveru a kratkodobych financnich zavazku byla provedena na zaklade projektu 

rozdeleni, kdy cela ryse uveru byla ponechana v Rozdelovane spolecnosti. 

q. dlouhodobe a kratkodobe rezervy 

Polozka dlouhodobych rezerv obsahuje rezervu na naklady souvisejici s uvedenim aktiv do puvodniho 

stavu a z prevafae vetSiny predstavuje zavazek Nastupnicke spolecnosti. 

Ostatni rezervy byly alokovany mezi Rozdelovanou a Nastupnickou spolecnosti podle pfislufoosti 

podkladoveho titulu. 

r. obchodni a jine zavazky 

Zavazky Nastupnicke spolecnosti jsou tvoreny pfimo pfifaditelnymi polozkami velkoobchodniho 

prodeje telekomunikacnich slufob, mezinarodnich propojovacich poplatku a fixnich narodnich 

propojovacich poplatku. 

Dale poloZka obchodnich a jinych zavazku obsahuje podil na nevyfakturovanych dodavkach, 

dohadnych polozkach pasivnich a ostatnich zavazcich, ktere jsou pfimo pfifaditelne investicnimu 

majetku nebo sluzbam pfifazenym Nastupnicke spolecnosti. V pfipadech sdilenych polozek byly pro 

rozdeleni pouzity ukazatele, souvisejici s predmetem transakce (napr. nakladove stredisko, cislo 

majetkove karty, podil na osobnich nakladech apod.). 
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s. ostatni zavazky 

Polozka ostatnfch zavazku obsahuje pfevafoe pfimo pfifaditelne polozky vynosu priStfch obdobf 

souvisejfcfch s casov:Ym rozlisenfm vynosu z pronajmu pfenosove kapacity budovane pro ostatnf 

operatory. Ostatnf polozky v teto kategorii, ktere jsou sdflene Rozdelovanou a Nastupnickou 

spolecnosti, byly alokovany do pro forma rozvahy na zaklade rovnomemeho podflu. 

t. preceneni majetku Nastupnicke spolecnosti 

Pro forma financni informace Nastupnicke spolecnosti byly sestaveny v historickych cenach a byly 

odvozeny z konsolidovanych financnfch v:Ykazu Rozdelovane spolecnosti, pfipravenych v souladu s 

Mezinarodnfmi standardy ucetniho v}'kaznictvi (IFRS) pfijacych EU. 

S ohledem na: (i) ucel pro forma financnich informacf, kterym je ilustrovat dopad transakce Rozdeleni 

na historicke financni informacf Nastupnicke spolecnosti a (ii) ucetni ramec historick}'ch financnfch 

informacf Rozdelovane spolecnosti (IFRS), nebyly k rozvahov:Ym datum sestavenych pro forma 

financnfch informacf reflektovany zadne dopady, vypl}'vajfcf z pfecenenf cisteho jmeni Nastupnicke 

spolecnosti. Z techto duvodu nebyl vliv pfeceneni v pro forma financnfch informacfch zobrazen. 

Toto pfeceneni bude promitnuto do zahajovacf rozvahy Nastupnicke spolecnosti k 1. lednu 2015, 

sestavene v souladu s cesk}'mi ucetnimi standardy. 

23. unora 2015 

/ v 
Tomas Budnik Tomas Koufil 

predseda predstavenstva mistopredseda predstavenstva 
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VSEoBECNE INFoRMACE

V souladu s piisluSnymi ustanovenimi zitk. d. 12512008 Sb., o piemdnfch obchodnich
spolednosti a druZstev, ve znlni pozddjSich zmdn a dodatkfi, byl vypracov6n projekt rozddleni
od5tdpenim spolednosti (d6le jen ,,Rozddleni" nebo ,,Projekt"), na jehoZ zikladd a jehol
i6dnlfm schv:ilenim piislu5nlfmi org6ny dojde k piechodu obchodniho jmdni vdetnd priw a
povinnosti z pracovndpr6vnich vztahi z rczd1lovan6 spolednosti 02 Czech Republic a.s. (d6le
jen ,,Rozddlovan6 spolednost" nebo ,,O2 Czech Republic" nebo ,,Spolednost") na
niistupnickou spolednost iesktl telekomunikadni infrastruktura a.s. (d6le jen ,,Niistupnick6
spolednost" nebo,,CETIN").

Pro forma zahajovaci rozvaha spolednosti 02 Czech Republic byla sestavena na zilkladd
piedpokladu, Ze dojde ke schv6leni a ziipisu rozddlenf do obchoiniho rejstiiku. pokud by
nebylo toto rozddleni schv6leno a zapsdno do obchodniho rejstifku, piiioZen6 pro forma
zahajovaci rozvaha_nebude platn6 a spolednost 02 Czech Republic pievezme jakopod6tednf
ztstatkyk 1.lednu20l5 svdkonedndzristatky zudetnizflErkyk3l.prosinci2014.

Rozhodnym dnem Rozd6leni a dnem vzniku novd spolednostije 1. leden 2015.

Popis ndstupnick6 spoleinosti ieskr{ telekomunikaini infrastruktura a.s.

Spolednost CETIN je akciovii spolednost se sidlem v ieskd republice. Registrovane sidlo jenaadrese ol5ansk6 6,Ptaha3, 130 34, iesk6Republika. Je dlenem Skupiny ppF (,,SkupinaPPF") a je vlastndna prostiednictvim spolednosti P^PF Arena 2 B,y.a ppF 43 B.V. (,,ppF.,).

Piedstavenstvo:
- Ing. Petr Sloviidek
- Michal Frankl
- Ing. Ladislav Chvrital

Dozordi rada:
- Ing.Robert Sevela
- Kateiina Jir6skovil
- Mgr. Lubomir Kr6l

Hlavni dinnosti Ndstupnickd spolednosti je provoz fixni a mobilni sitd. Sfti je myslenamultiservisnf piistupovil, agregadni a p6teini- infrastruktura, kter6 zprostiedkovav6 piistupzikaznik.& jin;fch operiitorfi k jejich fixnim a mobilnim hlasovym, datovylim a video sluZb6m.

f5:t" 
Nastupnickd spolednosti nebudou obchodov6n y na zkdnem regulovandm trhu v r6mci
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Popis rozd6lovan6 spoleinosti 02 Czech Republic a.s.

Spolednost 02 Czech Republic je akciov6 spolednost zapsan| v obchodnim rejstiiku, se
sidlem v Cesk6 republice. Registrovan6 sidlo Spolednosti je na adrese ZaBrtmlovkou 26612,
Praha 4. 140 22, Cesk| republika.

Spolednost je dlenem Skupiny PPF (,,Skupina PPF") a je vlastndna prostiednictvim
spolednosti PPF Arena 28.V. a PPF .A3 B.V. (,,ppF.,).

Spolednost je piednim telekomunikadnim oper6torem na deskdm trhu poskytujicim plnd
konvergentni sluZby. V riimci Rozddleni byla z Rozddlovan6 spolednosti od5tdpena
piistupov6, agregadni a p6teini infrastruktura.

Akcie spolednosti jsou obchodov6ny na Burze cennych papirri praha.

Tato pro forma zahajovaci rozvaha byla dne 27. unora 2015 schvdlena piedstavenstvem ke
zveiejndni.

Rozd6lovan6 spolednost vydala 315 648 092 akcie o jmenovit6 hodnotd g7,- Kd a I akcii ojmenovitd hodnotd 870,- Kd. Rozddlovanri spolednost vlastnf ke dni vyhotoveni projektu
5 428 035 kust vlastnfch akcii (d6le jen ,,Vlastnf akcie,,).

Jako soud6st Rozddleni RozdElovan6 spolednost snizi svrij dosav adni zttkladni kapit6l ($ 266aodst' 1 a odst' 2 ve spojeni s $ 110 odst. 2 zitkonao premd"nrich), piidemZ dosavadnf jmenovit6
hodnoty akcif Rozddlovan6 spolednosti budou sniZeny n6sledujfcim zptisobem:

(a) jmenoviti hodnota kazd,e akcie o dosavadni jmenovitd hodnotd g7,- Kd bude novddinit 10,- Kd a

(b) jmenovit6 hodnota I akcie o dosavadni jmenovitd hodnotd g70,- Kd bude nov6 dinit100,- Kd.

udelem snileni z6kladnihotapit6lu je optimalizace struktury vlastniho kapitrilu Rozd6lovan6spolednosti po Rozddleni tak, aby sptleenost mdla do budoucna dostatednou vysi fondri, kterdnejsou ridelovd vtn6ny. :

Vzhledem k tomu, Ze:

(a) priivni fprava, kter6 se uplatni na sniZenf zitkladnihokapit6lu Rozddlovane spolednosti(zejmena $ 266a odst' I a odit. 2 ve- spojeni s g I l0 odst. 2 a 3 zfikonao piemdnrich)nevyluduje mj' pouZitf $ 521 zakona t'.90J2u 2 sb., o obchodnich spolednostech a druZstvech(zikon o obchodnich korporacich) (drile jen,,zitkono obchoanich korporacich..),
(b) ustanoveni $ 521 odst' 1 a 2 zdkona o obchodnich korpor acich vyLaduje, abyRozddlovan6 spolednost pouZila pii sniZeni zakl-adniio kapitaru nejprve vlastni akcie, kterdm6 ve svdm majetku,,piidemz v;;limt<u by piedstavovara mj. situace, kdy by tento postupnesplnil ridel sniZeni zakladniho kapitalu, a
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(c) pouliti vlastnich akcii Rozddlovand spolednosti neni v rozporu s irdelem sniZeni
z6kladniho kapit6lu podle piedchoziho bodu,

Vlastni akcie budou pouZity pii sniZeni z6kladniho kapit6lu Rozddlovan6 spolednosti.

Vzhledem k vf5e uvedenfm skutednostem bude jako soud6st Rozddleni zikladni kapit6l
Rozddlovand spolednosti sniZen z dosavadni vyfSe 27 461mil. Kd na3 102 mil. Kd.

S d6stkou ve vy5i 24 359 mil. Kd odpovidajici celkovdmu sniZenf zitkladniho kapit6lu bude
naloZeno n6sledujicim zprisobem:

(a) V souvislosti se sniZenim z6kladniho kapittilu Rozd6lovan6 spolednosti nebude
akci ondifrm Rozdd lovan6 spol edno sti vypl acen a L6dn6 d6stka.

(b) C6stka ve vy5i 23 887 mil. Kd odpovidaJici sni?eni jmenoviqych hodnot akcii
Rozddlovand spolednosti bude pievedena na ridet ostatnich kapit6lovycn fonari.

(c) Vzhledem k tomu, Ze Vlastni akcie jsou vlastnfmi akciemi Rozddlovan6 spolednosti,
stanovi se niisledujici:

(i) PiisluSn6 dristka jejich odpovidajici souhrnn6 diistce jejich jmenovitych hodnor,ti' 472 mil. Kd, nemtZe byt vyplacena akcionairim Rolddlovand spolednosti ani
pievedena na jinlf tidet vlastnfho kapit6lu, ale bude o ni snfZen stav udtu zikladniho
kapitrilu Rozddlovand spolednosti. S touto d6stkou tudiZ bude nalozeno pouze v
fdetnim smyslu.

(ii) Celkovii poiizovaci cena, za kterou Rozddlovand spolednost nabyla Vlastnf
akcie, dini I 596 mil. Kd. o rozdil mezi poiizovaci cenou a souhmnou jmenovitou
hodnotou Vlastnich akcii - d:istku 1 l2a mil. Kd - bude sniZeno emisni aZio.

(d) SnfZenim zitkladniho kapitrilu a zruSenim Vlastnfch akcii nedo.jde ke zmdn6vzilemnych pom6rfi podilfi jednotliqich akciondiri v Rozddl";;; .pJ.e"or,i. SniZenfzrikladniho kapit6lu nebude mit bezprostiedni dopad na pr6v aakcion6iri.

V souladu s projektem Rozddleni byl stanoven rovnom6rn;f vylimdnny pomdr akcii, d. podiljednotlivlych akcioniiiti Rozddlovan6 spolednosti v N:istupnlcte spotelnosti je stejnli jakojejich podil v Rozddlovan6 spolednosti ke dni rozddleni, d. dni z6pisu Rozd6leni doobchodniho rejstifku (d6le jen 
',Den Rozddleni"). v;fmdnnym pomdrem akcii ve smyslu $ 250odst' 1 pism' c) zitkona o piemdndch se rozumi to, kolik ut.il Nartupnickd spolednosti budepiiddleno k iedn6 akcii Rozddlovan6 spolednosti (ve smyslu g 290 odst. I pism. b) zitkona opiemdnrich).

Rozddlovan6 spolednost vydala 315 648 092 akcie o jmenovit6 hodnotd g7,- Kd a 1 akcii ojmenovitd hodnotd 870,- Kd. Kritdrium pro pnicreni akcii N6stupnick6 spolednostiakcion6itm Rozddlovand spolednosti je takov6, Le ke kaLdd akcii Rozd6lovan6 spolednosti odosavadni jmenovitd hodnotd 87,- Kd byla piiddlena I akcie N6stupnick6 spolednosti. K akciiRozddlovand spolednosti o dosavadni jmenovitd hodnotd g70,- Kd bylo piiddleno l0 akciiN6stupnick6 spolednosti.
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Piehled o ripravdch vlastnfho kapit6lu Rozd6lovan6 a N6stupnick6 spolednosti:

V milionech
Ki

Zakladni
kapit6l
Emisnf iiZio
Vlastni akcie
Fondy
Ostatni
kapitrilovd
fondy
Nerozddlen!
zisk

Cef kem 56 370
* z1,kladni kapitrir Nestupnicke sporednosti byr pievzat dre proiektu

Konein6
fietnf

zivErka
Rozdilovan6 Zruienf

spoleinosti vlastnfch
k3l.12.2014 akcii

Realokace Od5t6pen6
poloiek Eliminace jmEni

vlastniho Rozdilovan6 N{stupnickd
kapitrilu spoleinosti spoleinosti

-r9 7t0 36 660
z ostatnich kapit6lovlich fondti

Pro forma
zahajovaci

rozvaha
Nristupnick6

spoleinosti
Piecenini k l. 1.2015

3 102*

t0240 43 798

t0240 46 900
vc vjSi 3 102 mil. Kd.

21 461 -472 -23 887 _3 102
19 349 -t 124 -6 33 I _11 894
-1 596 r 596
6 4s0 - _6 442 _8

- 36 660 36 660

4 706 - -4 706

Ostatnf ripravy rozv^hy a pFecendnf od5t6povan6 iristi
ostatni poloZky pro forma zahajovaci rozvahy N6stupnick6 spolednosti vznikly odstdpenimodpovidajicich poloZek konednd ridetni zlvdrky RozdSlovan6 spolednosti k 31. prosinc i 2014dle Projektu' Pro forma zahajovaci rozvaha k 1. lednu 20_15 Nristupnickd spolednosti bylasestavena v souladu s deskymi fdetnimi standardy pro podnikatele a ziikonem e. 5631199lSb'' o ridetnictvi' V souladu se ziikonem o piem6n6ch doslo k piecendni odst6povand diisti

'rffi:ffirllslednd 
k poloZkovdmu piecen6ni odstdpovanych aktiv a ziryazktt Nristupnicke
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PRO FORMA ZAHAJOVACI ROZVAHA
SestavenS k 1. lednu 2015
V milionech Ki

Brutto Korekce Netto
AKTIVA CELKEM

B. DLOUHODOBY n|ltereX

B. l.

B.r. 1

2
2

4

DlouhodobV nehmotnV maietek

Software 897 897

Oceniteln5 or6va ZJ 23
Goodwill 552 552
Nedokondenli dlouhodobV nehmotnf maietek 87 87

Bil
B lt l

2

J

4

5

Dlouhodobf hmotnf majetek

Pozemky 215 ztJ
Stavby 7 761 7 761
Samostatn6 movite veci a soubory movitVch v6ci 45 551 45 551
Jin! dlouhodobf hmol]]i majetek 4

Nedokondenf dlouhodob! hmotnli majetek 496 496

B. |il.

B.il.1
Dlouhodob! finan6ni majetek
Pod ily v ovl6danlich a iizenlch osob6ch 16 to

c. OBEZNA AKTIVA

c. t.

c.r. 1

Z6soby

Materi6l 284 0 284

c. il.

c.il.1
2

Dlouhodob6 pohled6vkv

Dlouhodobe poskvtnut6 z6lohv o 6
Jine pohled6vky

1 1

c. ilt.

c. ilr. 1

2

4

Kr6tkodob6 pohled vky

Pohled6vky z obchodnlch vztah[r 1 205 1 205
Pohled6vky za spolednlky, cleny druZstva a za
u6astniky sdruZeni to to
Kr6tkodobe poskytnut6 z6lohy 98 98
Dohadn6 U6ty aktivni (nevyfakturovan6 vVnosv) 203 203
Jin6 pohled5vky

1 1

c. tv.

c. tv. I

Kr6tkodobf financni maieter<

Udty v bank6ch 52 52

D. OSTATNIAKTIVA - PRECHODNE UCTY NXTIV

D. t.

D. t. '1

Casov6 rozliSeni

N6klady pii5tich obdobi 81 ol

57 54p, t 57

556021 0l 55602

..r. ,,rrlr,, lllllll. .il 559 1 55Q

54 027 ,' r' ,,,,:,,54,027

.,, :, .,,r,,i, ,,:. 1 6 ,1i,, .:l:r .,,:lti .r C ::::::. .. ....:...: ,,::::,.,18

1 866 0 1 866

' 284
,n

?8d

.(

1 523 15

52 ( 5i

..,,. .,,,'. .,,,irr,,. 81 .,ult,: ... ,,:::,, ...:, O. .aa::,9,4

81 .U 8'1
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PASIVA CELKEM

A. VLASTNiKAPITAL

A. t.

4.t. 1

26kladni kaoit6l

26kladni kaoit5l 3 102

A. il.

A.il. 1

Kapitalov6 fondV

Ostatni kapit6lovd fondy 43 798

B. CIZiZDROJE

B. t.

B. t. 'l

Rezervy

Ostatni rezervy 269

B. il.

B.il.1
2

Dlouhodob6 zAvazky

Piiiat6 z6lohy

Od loZe n!, d a fi ov'j' z6v azek 6 523

B. ilt.

B. ilI. 1

z

3

7

8
q

Kr6tkodobe zAvazky

ZAvazkv z obchodnich vztah[r 1 801

ZAvazky ke spolednik&m, dlenim druzstva a k ucastnlk0m sdruZeni 32

ZAvazkv k zam6stnanctm 44

Zbvazky ze soci6lnlho zabezpeleni a zdravotniho poiiSt6ni 26

Stirt - dariove zevazkv a dotace I
Piijat6 z5lohy 4

Dohadn6 ilcty pasivni (nevyfakturovan6 dod6vkv) 1 483

Jin6 zlvazky 4

c OSTATN| PASIVA - PRECHODNE UCW PISIV

c. t.

c.t. 1

Casov6 rozliSeni

Wnosy piiStich obdobi 451

Sestaveno

one:

27.2.2015

Podpis statut6rniho orgdnu Rozd6f'

/
- .-^ .. t /
Tomd5 Budnik/L-'
gener5lni ieditel a piedseda piedstavenstva

rvan€ spolednosti:

ieditel, Infrastruktura a Velkoprodej a clen
predstavenstva

57 549

46 900

3 102

43 798

10 198

269

6 526

3 403

451

451
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uinrNi PoSTUPY

A Zfkladnizflsady

Zakladni ridetnf postupy pouZit6 pii piipravd pro forma zahajovaci rozvahy Spolednosti jsou
pops6ny nile. Tyto ridetni postupy byly aplikov6ny na v5echny dotdend oblasti, pokud nenf
uvedeno jinak.

Pro forma zahajovaci rozvahabyla zpracovdna podle zftkona (,. 56311991 Sb., o ridetnictvi a

Ceskych ridetnich standardri pro podnikatele.

C6stky uveden6 vtdto pro forma zahajovaci rozvaze jsou vyk6ziny v milionech korun
desklfch (mil. Kd), pokud neni uvedeno jinak.

B Ocendni aktiv a zfvazkfi v pro forma zahajovacirozvaze

Podle zitkon U 12512008 Sb., o piemdn6ch obchodnich spolednosti a druZstev $ 253 odst. 2 je
rozddlovan6 spolednost pii od5t6peni se vznikem novd spolednosti povinna nechat ocenit
znaleckym posudkem odStdpovanou d6st sv6ho jmdni, kter6 bude piechinet na n6stupnickou
spolednost. Ndslednd doSlo k poloZkovdmu piecendni od5tdpovanych aktiv a zixazkt.
Majetek a zinazky v pro forma zahajovaci rozvaze jsou tudfZ vykhzirny v re6ln6 hodnotd na
ziftladd ocendni znalce. Po 1. lednu 2015 plati pro oceiov6ni majetku a zixazkt z6sady
uvedend v n6sledujicich bodech.

C Dlouhodobf nehmotny majetek

Dlouhodob;f nehmotn;i majetek nad 60 tis. Kd se ocefluje v poiizovacich cen5ch, kterd
obsahuji cenu poiizeni a n6klady s poiizenim souvisejici.

Nehmotny majetek, jehoZ doba pouZitelnosti je del5i neZ I rok a poiizovacf cena nepievy5uje
60 tis. K( za poloZku, je udtov6n piimo do n6kladri.

Goodwill vznikl jako rozdil mezi ocendnim jmdni od5tdpovand d6sti a poloZkovym
piecendnim odStEpovanych aktiv az6vazki. Goodwill se odpisuje rovnomdrnd 5let.

Dlouhodob;f nehmotny majetek je odepisovdn do n6kladri, metodou rovnomdrnfch odpist na
zftkladd piedpokl6dan6 doby Zivotno sti pii slu5ndho maj etku

Odpisy

Odpisy jsou vypodteny na zftkladd poiizovaci ceny a piedpoklildane doby Zivotnosti
pifsluSn6ho majetku.

Pokud zristatkov6 hodnota aktiva piesahuje jeho odhadovanou zpdtnd ziskatelnou hodnotu, je
zfistatkovii hodnota aktiva sniLenh o opravnou poloZku na jeho zpdtnd ziskatelnou hodnotu.
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D Dlouhodobf hmotnf majetek

Dlouhodobli hmotnf majetek nad 40 tis. Kd se oceiuje v poiizovacich cen6ch, kter6 zahmuje
cenu poiizeni, n:iklady na dopravu, clo a dal5i n6klady s poifzenim souvisejici.

V piipadd vlfstavby telekomunikadni sitd patii do poiizovaci ceny veskerd n5klady vznikajici
v r6mci vfstavby sitd aL k poslednimu ridastnick6mu rozvadd(i, coL zahrnuje niiklady
dodavatelt, materiiil, piim6 mzdov6 n6klady a rirokovd nriklady realizovane v prubdhu
poiizeni aktiva.

Dlouhodoblf hmotni majetek je s vyjimkou pozemki vyklzdny v poiizovaci cen6 sniZen6 o
opr6vky a opravnd poloZky na sniZeni hodnoty.

u pozemkti se piedpokl6d6 neurditelnii Zivotnost, a proto nejsou odpisov6ny.

Vybranlf hmotny majetek (qfpodetni technika, mobilni telefony, invent6i), jehoZ dobapouZitelnosti je delSi nel' I rok a poiizovaci cena nepievysuje 4o tir. K(, za poloZku, je
odepisov6n sazbami pro dlouhodoby majetek. Ostatni hmotny-majetek je piimo ridtov6n do
n6kladri.

Odpisy

odpisy dlouhodobdho hmotn6ho majetku jsou vypodteny metodou rovnom6rn;fch odpisri nazakladd j eho piedpoklidand Zivotnosii.

odpisov6nf se nepierusuje, pokud je aktivum dodasnd v nedinnosti nebo mimo aktivnf provoz(v piipadd, Le neni pln6 odeps6no)-

Pokud zristatkovii hodnota aktiva piesahuje jeho odhadovanou zpltndziskatelnou hodnotu, jezfistatkov6 hodnota aktiva sniZenao opruurou poloZku na jeho zpdtnE ziskatelnou hodnotu.

N6klady na opravy a ridrZbu hmotndho dlouhodobdho majetku se ridtujf do nrikladri. Nrikladyna technick6 zhodnoceni dlouhodobdho hmotndho majetku zvysuji jeho poiizovaci cenu.

E Finaninf majetek

Kr6tkodoby finandnf majetek tvoii ceniny, penize v hotovosti a na bankovnich udtech, kterdse oceiuji poiizovaci hodnotou.

F Zilsoby

Nakupovand zdsoby 
-zboLi 

a 
.materi6lu 

jsou ocend ny poiizovacimi cenami a pouZitim metodyaritmetick6ho prrimdru. Poiizovaci ceira ztsob zihmule nriklady na jejich poiizeni vdetndnrikladti s poiizenfm souvisejicfch (n6klady na pi"p.uu", .ro, provize atd.).
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G Leasing

N6klady na majetek, ktery si spolednost pronajim| (pozemky, budovy a zaiizeni) jsou
vykazovdny jako n6klady bdZn6ho obdobi, bez ohledu na to zda se iedn6 o finandni di
operativnf leasing.

V;inosy z majetku, kteri Spolednost pronajimajinfm subjekttm, jsou ridtov6ny do vynost za
poskytnut6 sluZby.

H Pohledrivky

Pohledavky se oceriuji jmenovitou hodnotou. ocendni pochybnyfch pohled6vek se sniZuje
pomoci opravn;fch poloZek na vrub n6kladri na jejich realiza(nihodnotu.

I Vlastnf kapitfl

zakladni kapit6l spolednosti se vykazuje.ve vy5i dle projektu. ostatni kapit6lov6 fondy jsoutvoieny pendZnimi di nependZnimi vklady nad hodnotu zirkladniho kapitrilu, dary dohmotndho majetku a piecendnfm odSt6povan6 dristi jmdni.

J Rezervy

Spolednost vytvdii tezely na ztrifty a riziko v piipadech, kdy lze s vysokou mfroupravddpodobnosti stanovit titul, visi a termin plndni pii aoo.z"ni vdcn6 a dasov6 souvislosti.

K Cizizdroje

Dlouhodob6 i kr6tkodobe zlvazkv se vykazuji ve jmenovityfch hodnotdch.

Dlouhodobd i kratkodgb,e {'drr se vykaruji ve jmenovitd hodno tE. zakrritkodoby fv6r sepovaZuje i drist dlouhodobych fvdrt, kierri je sptatna do jednoho roku od rozhodndho dne.

Uroky jsou ridtov6ny piimo do n6kladt.

L Transakce v cizfch mdnrich

Transakce provedend v cizich mdn6ch jsou piepodteny a zauttovitny v desk;fch koruniichdevizovym kurzem iesk6 niirodni banky platnfm v den transakce a k rozvahovdmu dni byly
ilr?'# 

pendZitd povahy ocendny kurzem ptutry- k3l.l2. vyhlisenym ieskou n6rodni

Realizovane i nerealizovan6 kurzovd zisky a ztrifiy se ridtuji do vynosri nebo nrikladt bdZndho

iesk6 telekomunikainf infrastruktura a.s.
Pro forma zahajovacf rozvaha k 1. lednu 2015
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M PouZiti odhadri

Sestaveni pro forma zahajovaci rozvahy vyZaduje, aby vedeni spolednosti pouZivalo odhady a
piedpoklady, jeL maji vliv na vykazovan6 hodnoty majetku a ziwazki k datu ridetni zixErky a

na vykazovanou vy5i qfnosti a n6kladri za sledovand obdobi. Vedeni spolednosti stanovilo
tyto odhady a piedpoklady na zhkladd v5ech jemu dostupnych relevantnich informaci.
Nicmdnd, jak vypllfv| zpodstaty odhadu, skutedn6 hodnoty v budoucnu se mohou od tEchto
odhadtr liSit.

N Dailz piijmri a OdloZenri dail

N6klad na dafl z piijmri se podit6 za pomoci platn6 daiovd sazby z irdetniho zisku zvySendho
nebo sniZen6ho o trvale nebo dodasnd dailov6 neuznatelnd n6klady a nezdaiovan6 qfnosy
(napi. tvorba a zidtovtni ostatnich rezerv a opravn;fch poloZek, n6klady na reprezentaci,
rozdil mezi ridetnimi a dafiovymi odpisy atd.).

OdloZen6 dariov6 povinnost odritLi daflovlf dopad piechodnych rozdilfi mezi zistatkovymi
hodnotami aktiv a pasiv z hlediska tidetnictvf a stanoveni zitkladu dand z piijmu
s piihlddnutfm k obdobirealizace.

t6
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KoMENTAfr r WzNauNlfnn PoLoZKAM

1. Dlouhodoby hmotny majetek

V milionech Ki Pozemky Stavby

Nejvdt5i poloZku z dlouhodobdho hmotn6ho majetku piedstavuje vedenf, kabely a souvisejici
venkovni zaiizeni ve qf5i 39 140 mil. Kd, vyklzane v kategorii samostatn6 movitd vdci a
soubory movitych vEci.

Majetek je v pro forma zahajovaci rozvaze vykdztrn v re6lnd hodnotd na z6kladd ocen6ni
znalce.

2. Dlouhodoby nehmotny majetek

Hodnota k l.lednu

2015

V milionech Ki

215 1 161

Software Oceniteln6

prdva

Samostatn6

movit6 vici a
soubory

movitfch vEci

45 551

Jinf
dlouhodobf

hmotnf
majetek

Nedokonienj'

dlouhodobf
hmotnj'
majetek

Celkem

54 027

CelkemGoodwill

Hodnota k l. lednu 2015 z) 552 I 559

Rozddlovan6 spolednost vykazuje ve svych statut6rnich vykazech piipravenych v souladu

s Mezin6rodnimi standardy fdetniho qlikaznictvi (IFRS) goodwill ve vy5i 13 448 mil. Kd,
kter;f nenf odpisov6n. Goodwill ve vlf5i 13 320 mil. Kd byl vykazan v dfisledku akvizice
zbyvajiciho 49o/o vlastnickdho podilu ve spolednosti Eurotel Praha spol. s r.o. jako qfsledek
srovn6ni n6kladri podnikov6 kombinace a redln6 hodnoty nabitlfch dislfch aktiv.

Pro ridely sestaveni pro forma zahajovaci rczvahy N6stupnicke spolednosti byla alokov6na
d6stka 9 005 mil. Kd jako podil z celkov6 vy5e goodwillu souvisejici s od5tdpovanou d6sti

Rozddlovan6 spolednosti. V r6mci piecendni majetku a zi:azkt vznikl noqf goodwill v d6stce

552 mil. Kd.

Nedokonienf
dlouhodobf

nehmotnf
majetek

897
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3. Pohledrivky

V milionech Ki
Pohlediivky z obchodnich vztahtt

Pohlediivky za spoledniky, dleny druZstva a za fdastniky sdruZeni

Kriitkodobd po slrytnutd zii ohy

Dohadn6 fdty aktivni (nevyfakturovane vynosy)

Jind pohlediivky

Celkem kr6tkodob6 pohled6vky

Dlouhodobd pohled6vky

4. Obchodni a jin6 zivazky

V milionech Ki
Zdvazky z obchodnich vztahri

Ztxazky ke spolednikrim, dlenrim druZstva a k ridastnikfim sdruZeni

Ztvazky k zamdstnancim

Zhvazky ze soci6lniho zabezpedeni a zdravotniho poji5t6ni

Stiit - daiovd ziwazky a dotace

Piijatd ziiohy
Dohadnd fdty pasivni (nevyfakturovand doddvky)

Jine zdvazky

Celkem krdtkodobe ztvazky

V milionech Ki
Piijatd zSlohy

OdloZeny daiov,_i zdv azek

Celkem dlouhodobe z|v azky 6 526

OdloZen6 dari je podit6na na zilkladd schvdlenfch daiovych sazeb, jejichZ platnost se
piedpokl6d6 v dob6, kdy budou aktiva tealizovdna a ziwazky vyrovn6ny. Pro kalkulaci
odloZend dand byla pouZita sazba 19 %. V r6mci piecendni majetku a zfxazk:iu do5lo i
k navy5eni odloZen6ho daiov6ho ziwazkuvykizaneho v pro forma zahqovacirozvaze.

1. ledna 2015

| 205

l6
98

203

I

| 523

7

l. ledna 2015

I 801

JZ

44

26

9
A

1 483

4

3 403

l. ledna 2015

J

6 523
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5. Vlastni kapitil

Piehled o riprav6ch vlastniho kapit6lu Rozddlovand a N6stupnick6 spolednosti je v sekci

VSeobecn6 informace.

t9

V milionech Kt
Zikladni kapit6l

Ostatni kapit6lovd fondy

Celkem

Struktura akciondiri Spolednosti :

PPF Arena 2 B.V.

PPF A'3 B.V.

Ostatni akcioniiii

Nominiilni hodnota akcie na jmdno (Kd)

Podet akcii najmdno

6. Dceiin6 a piidruZen6 spoleinosti a spolein6 podniky

K l. lednu 2015

l.ledna 2015

3 102

43 798

46 900

l. ledna 2015

7 4,30/o

10,30/o

t5,4%

l. ledna 2015

t0

310 220 061

Dceiin6 spoleinosti

I. CZECH TELECOM

Germany GmbH

2. CZECHTELECOM

Austria GmbH

l00o/o 6 Rakousko

Podil

Spoleinosti

r00 %

Poiizovaci

hodnota ZemE pfivodu

v mil. Kt

l0 Ndmecko

PiedmEt iinnosti

SluZby v oblasti

pienosu dat

SluZby v oblasti

pienosu dat


