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Poznámka:
O2 Czech Republic a.s. dále také jen „O2 CZ“ nebo „Společnost“.
O2 Slovakia, s.r.o. dále také jen „O2 Slovakia“.
O2 IT Services s.r.o. dále také jen „O2 IT Services“.
Do skupiny O2 Czech Republic patří společnost O2 Czech Republic a.s., její dceřiné společnosti v koncernu, další
dceřiné společnosti a společnosti, ve kterých má O2 Czech Republic a.s. majetkový podíl, dále jen „Skupina O2“.
Číselné údaje a informace uvedené v této Pololetní zprávě nejsou ověřeny auditorem.
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Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení akcionáři,
dovolte mi na úvod v krátkosti zhodnotit naše hlavní
strategické a komerční aktivity v prvním pololetí roku 2017
a jejich dopad na naše provozní a finanční výsledky.

Také v uplynulých šesti měsících jsme svým
zákazníkům přinesli několik novinek a jsem
rád, že ti o ně projevují zájem. Pro domácnosti,
které nemají k dispozici internetové připojení
s dostatečnou rychlostí přes technologii xDSL,
nově nabízíme neomezené připojení pomocí
bezdrátové technologie 4G LTE. Díky kombinaci
obou technologií tak pokrýváme 99 % všech adres
na území České republiky. V průběhu prvního
pololetí jsme rozšířili distribuci našeho sportovního
obsahu prostřednictvím nového kanálu O2 TV Free
v pozemním vysílání zdarma. Exkluzivní sportovní
přenosy mohou sportovní fanoušci sledovat
za denní poplatek prostřednictvím HbbTV aplikace.
Na začátku roku jsme spustili nový sportovní
kanál O2 TV Tenis, který divákům nabízí exkluzivně
všechny turnaje ženské série WTA a dále 14
turnajů mužského okruhu ATP. Díky zaměření na
zápasy s českou účastí se tento kanál zařadil mezi
nejsledovanější sportovní kanály v nabídce O2 TV.
V rámci naší strategie zaměřené na nabídku
balíčků služeb pro menší skupiny zákazníků
nabízíme od května 2017 jako jediný operátor
na trhu unikátní tarif O2 Spolu, který rodinám,
skupinám přátel a drobným podnikatelům přináší
v základní verzi flexibilní kombinaci tří SIM karet
s neomezeným voláním a SMS, mobilními daty
a digitální televizí v jednom balíčku. V souvislosti
s rostoucí poptávkou zákazníků jsme od poloviny
června nabídli více mobilních dat pro jednotlivce
i v balíčku O2 Spolu. Také na Slovensku jsme pod
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názvem O2 Data přinesli nabídku inovativních
velkokapacitních datových tarifů. Ty byly zaměřené
na zákazníky s velkou datovou spotřebou a nižší
spotřebou SMS a hlasových služeb. Jejich základem
byly výrazně vyšší objemy dat zahrnuté již v ceně
tarifů, zatímco cena volání a SMS se odvíjela od
skutečné spotřeby. Kromě toho jsme ve více než
230 obcích po celém Slovensku zavedli bezdrátové
připojení k internetu pro domácnosti a firmy.
To využívá technologii LTE TDD na frekvenčních
pásmech 3,5 GHz a 3,7 GHz, která jsme získali
ve výběrových řízeních v letech 2015 a 2016.
V České republice jsme v rámci aukce na kmitočty
v pásmu 3,7 GHz získali jeden blok o velikosti
40 MHz. Díky tomu tak máme ze všech operátorů
nejvíce spektra vhodného pro další rozvoj
bezdrátového vysokorychlostního internetu a 5G.
Další strategicky významnou událostí je prodloužení
doby, po kterou budeme mít v obou zemích právo
využívat ochrannou známku O2 o další tři roky nad
rámec současného období, tj. nově až do 27. ledna
2022. Kromě toho do stejného data zůstaneme
členem partnerského programu skupiny Telefónica.
V oblasti investic zůstaly hlavními oblastmi v České
republice nadále investice související s transformací
IT a investice do mobilní core sítě. Na Slovensku
jsme pokračovali v investicích do zlepšení kvality,
dostupnosti a posilování 2G sítě s cílem snížit
závislost na národním roamingu a zlepšit tak do
budoucna naši ziskovost. Rovněž jsme rozšiřovali
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pokrytí Slovenska 4G LTE sítí s cílem uspokojit
rostoucí poptávku zákazníků po mobilních datech.
Pokud jde o finanční výsledky, konsolidované
výnosy vzrostly meziročně o více než 1 % na
18,5 miliard korun. Za tímto růstem nadále stojí
zejména vyšší výnosy z O2 TV, dvouciferný nárůst
mobilních dat a růst výnosů z našeho podnikání
na Slovensku. Nejrychleji rostoucí oblastí však
byly finanční služby, tedy pojištění a transakce
souvisejících s elektronickou evidencí služeb.
Výnosy v této oblasti dosáhly téměř 80 milionů
korun, což svědčí o úspěchu naší nabídky. Provozní
zisk EBITDA jsme mírně zvýšili na 5,1 miliardy Kč
a EBITDA marže v prvním pololetí 2017 dosáhla
27,5 %. Pozitivně se projevuje mimo jiné vliv
insourcingu a náboru zhruba 1 000 zaměstnanců
v některých oblastech v roce 2016. Díky tomu
celkový pokles nákladů na provize, externí
call centra a na IT více než kompenzoval vyšší
personální náklady. Čistý zisk jsme zvýšili o 3,2 %
na 2,6 miliardy korun. Naše čisté zadlužení
v poměru k provoznímu zisku EBITDA nadále
zůstává relativně nízké na úrovni 0,72 násobku.
Z celkové úvěrové kapacity 16,2 miliardy korun
jsme na konci června měli celkově načerpáno
10,5 miliard.
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Ve druhém pololetí bude mít na naše výnosy
v obou zemích vliv nová regulace evropského
roamingu. Již první data ukazují, že v souladu
s naším očekáváním zákazníci po snížení
roamingových cen v rámci Evropské unie více volají,
posílají SMS a spotřebovávají více dat. Přesný dopad
regulace však nejsme schopni v tuto chvíli přesně
kvantifikovat. Výdaje na investice budou ve druhém
pololetí vyšší než v prvním, protože na Slovensku
zintenzivníme výstavbu vlastní mobilní sítě
a budeme rovněž pokračovat v dalším rozšiřování
4G LTE sítě. V České republice budou ve druhém
pololetí vrcholit investice spojené s transformací IT.
Součástí investic budou rovněž kmitočty v pásmu
3,7 GHz, které jsme vydražili v červnu.
Kromě výše uvedených investic budou naše čisté
hotovostní toky ve druhém pololetí ovlivněny
předplatbou ve výši zhruba 900 milionů Kč,
spojenou s prodloužením doby využívání ochranné
známky O2 a smlouvy o partnerství se společností
Telefónica.

Tomáš Budník
generální ředitel a předseda představenstva
společnosti O2 Czech Republic a.s.
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1. Kalendář klíčových událostí
Leden

Duben

V rámci procesu zjednodušování fungování a řízení
Společnosti došlo od 1. ledna 2017 k výrazné
změně organizační struktury, jejímž cílem bylo
ještě rychleji reagovat na vývoj trhu a uvádět nové
produkty. Vznikly dvě nové divize, Komerční divize
a divize Provoz.

Společnost úspěšně dokončila úpis nového
financování (Schuldschein) v celkové výši
3,5 miliardy Kč.

Startupový akcelerátor BOLT společnosti O2
CZ koupil 100% podíl ve společnosti INTENS
Corporation, která je poskytovatelem služeb
v oblasti dopravní telematiky. Dále vstoupil
jako strategický investor do společnosti CROSS
NETWORK INTELLIGENCE působící v oblasti řešení
pro síťovou infrastrukturu.
Společnost spustila volání v síti LTE (VoLTE).

Únor
Společnost díky využití technologií xDSL
a bezdrátové 4G LTE zvýšila dostupnost Internetu
na doma na 99 % domácností v Česku.
Společnost ve stanovené lhůtě zveřejnila upravenou
velkoobchodní nabídku LTE pro virtuální operátory.

Březen
Společnost jako jediný společník společnosti
O2 Slovakia schválila výplatu podílu na zisku
společnosti O2 Slovakia za rok 2016 ve
výši 40,7 milionů EUR (cca 1,1 miliardy Kč)
společnosti O2 CZ.
Společnost spustila nový kanál O2 TV Free, který
je možné naladit v pozemním vysílání multiplexu 4.
Kanál bude dostupný částečně zdarma a částečně
za poplatek, a to ve formě HbbTV aplikace.
Startupový akcelerátor BOLT zahájil spolupráci se
společností IP Fabric, která se zabývá mapováním
a analýzou IP sítí.
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Virtuální operátoři BLESKmobil, OpenCall, Moraviatel
a Vinatel působící v síti O2 CZ svým zákazníkům
umožnili přístup k mobilnímu internetu 4G LTE.
Společnost překročila hranici 200 tisíc uzavřených
pojistek.

Květen
Společnost začala nabízet nové tarify nazvané
O2 Spolu. Ty zákazníkům nabízejí možnost spojovat
služby, a díky tomu výrazně ušetřit.
Konala se řádná valná hromada Společnosti, která
schválila řádnou (nekonsolidovanou) účetní závěrku
a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok
2016 sestavené podle Mezinárodních standardů
účetního výkaznictví (IFRS). Nejvyšší orgán
Společnosti dále schválil výplatu dividendy za rok
2016 ve výši 17 korun na akcii před zdaněním
a rozdělení části emisního ážia ve výši 4 korun
na akcii před zdaněním.

Červen
Společnost představila novinky v nabídce
individuálních tarifů FREE i ve skupinovém balíčku
O2 Spolu. Neomezené volání, SMS i datové
balíčky včetně jejich obnovy navíc nově umožní
zákazníkům čerpat za stejných podmínek také
v zemích Evropské unie.
Společnost představila O2 Smart Box, první zařízení,
které vyvinula od prvotní skici až po finální podobu
zcela ve vlastní režii. Spojuje nejvýkonnější modem
na trhu, Wi-Fi router a zařízení pro připojení chytré
domácnosti.
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2. Vybrané finanční a provozní ukazatele
Finanční výsledky byly převzaty z mezitímní zkrácené konsolidované neauditované účetní
závěrky za pololetí končící 30. června 2017 připravené v souladu s mezinárodním standardem
účetního výkaznictví IAS 34.
1H 2017 1)

1H 2016 2)

Finanční ukazatele (v milionech Kč)		
Výnosy 3)
18 487
18 223
Provozní zisk před odpisy (EBITDA)
5 093
5 053
Provozní zisk
3 421
3 280
Zisk před zdaněním
3 366
3 235
Zisk po zdanění
2 632
2 552
Aktiva celkem
31 671
33 306
Pozemky, budovy a zařízení
5 023
5 075
Nehmotná aktiva
16 044
16 515
Vlastní kapitál celkem
13 104
17 505
Finanční závazky (krátkodobé a dlouhodobé)
10 477
6 977
Výdaje na investice (přírůstky majetku)
1 232
1 129
		
Provozní ukazatele (na konci období)		
Fixní hlasové linky (v tis.)
654
760
xDSL přípojky (ADSL, VSDL, v tis.)
752
782
Placená televize – O2 TV (IPTV a OTT, v tis.)
225
217
Mobilní zákazníci v České republice (v tis.)
4 903
4 898
– z toho zákazníci smluvních služeb
3 366
3 298
zákazníci předplacených služeb
1 537
1 600
Mobilní zákazníci na Slovensku (v tis.)
1 903
1 838
Počet zaměstnanců Skupiny O2
4 969
4 567
		
Poměrové ukazatele 		
EBITDA marže (EBITDA/výnosy, v %)
27,5
27,7
Poměr zisku po zdanění k výnosům (v %)
14,2
14,0
Poměr výdajů na investice k výnosům (v %)
6,7
6,2
ROA (poměr zisku po zdanění k celkovým aktivům, v %, anualizováno)
16,9
15,8
ROE (poměr zisku po zdanění k vlastnímu kapitálu, v %, anualizováno)
40,8
30,0
Hrubá zadluženost (poměr finančních závazků k vlastnímu kapitálu, v %)
80,0
39,9
Čistý dluh (finanční závazky minus peníze a peněžní ekvivalenty)/EBITDA
0,72
0,27
Zisk na akcii – konsolidovaný (Kč)
8,6
8,3
– nekonsolidovaný (Kč)
10,6
10,2
		
Makroekonomické ukazatele 4)		
Směnný kurz Kč/EUR – průměr za období
26,78
27,04
Směnný kurz Kč/EUR – na konci období
26,20
27,13
1) Finanční a poměrové ukazatele z rozvahy k 30. červnu 2017, finanční a poměrové ukazatele z výkazu o plném výsledku za
pololetí končící 30. června 2017, provozní ukazatele k 30. červnu 2017
2) Finanční a poměrové ukazatele z rozvahy k 31. prosinci 2016, finanční a poměrové ukazatele z výkazu o plném výsledku za
pololetí končící 30. června 2016, provozní ukazatele k 30. červnu 2016
3) Bez výnosů z netelekomunikačních služeb
4) Zdroj: Česká národní banka
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3. Informace o podnikatelské činnosti
Faktory ovlivňující
podnikatelskou činnost
a výsledky za první
pololetí 2017

Český telekomunikační trh

Regulace

Podobně jako v roce 2016 dominovaly
i v prvních šesti měsících roku 2017 na českém
telekomunikačním trhu především novinky z oblasti
mobilních datových služeb a televizního vysílání.

Legislativa

Přehled hlavních novinek v nabídce společnosti
O2 CZ je uveden v kapitole Produkty a služby.

Společnost O2 CZ pokračovala v plnění povinností,
které jí byly uloženy na základě analýz relevantních
trhů a souvisejících rozhodnutí z předchozích
období. Dne 16. prosince 2016 nabylo právní
moci rozhodnutí Českého telekomunikačního
úřadu (ČTÚ), kterým se stanovuje nová maximální
velkoobchodní cena za ukončení hlasového volání
v síti O2 CZ ve výši 0,248 Kč/min. bez DPH pro
stávající smluvní vztahy účinné od 1. března 2017
(původní výše byla 0,270 Kč/min. bez DPH).

Vodafone představil nový rodinný tarif, v jehož
rámci zákazník dostane 4 SIM karty, na kterých
je k dispozici 42 GB sdílených dat. V květnu pak
RED tarify nahradil novou řadou Red Naplno,
které obsahovaly od 5 GB do 20 GB dat. Zákazníci
mohli ke každému tarifu dostat další 2 GB dat
prostřednictvím mobilní aplikace Můj Vodafone.
T-Mobile kompletně změnil svoje tarifní portfolio
pro rezidentní zákazníky. Nová tarifní řada nesla
označení Mobil a jednotlivé tarify byly označeny
jako S, M, L, XL a XXL v závislosti na množství dat.
Po roce od spuštění IPTV přes set-top box či v rámci
mobilních aplikací nabízí T-Mobile od února 2017
svou IP televizi také na webu.
V oblasti Internetu věcí (IoT) představil Vodafone
v květnu službu eDohled, která byla primárně
určená pro sledování zásilek, ale také pro dohled
nad vozovým parkem. T-Mobile v červnu spustil
nový web TEO se zaměřením na IoT. Primárně
je určen pro firmy, které chtějí digitalizovat své
podnikání. Začátkem června T-Mobile představil
upravenou verzi své služby Chytré auto
od T-Mobile.
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Analýzy relevantních trhů a produktová
regulace

Regulace mezinárodního roamingu
Roamingové služby a ceny v Evropské unii reguluje
až do roku 2022 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 531/2012. V souladu se změnami
Nařízení a Prováděcími nařízeními bylo k 15. červnu
2017 upraveno poskytování roamingových služeb
na maloobchodní i velkoobchodní úrovni.

Správa kmitočtového spektra
V březnu roku 2017 bylo zahájeno výběrové
řízení na kmitočty v pásmu 3 700 MHz, jehož
předmětem bylo pět abstraktních bloků o šíři
40 MHz s celkovou vyvolávací cenou ve výši
145 mil. Kč (29 mil. Kč za jeden blok). Aukční část
byla ukončena dne 11. července 2017. Společnost
O2 CZ získala jeden blok o šíři 40 MHz za cenu
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203 mil. Kč. Dalšími vítězi se staly společnosti
Nordic Telecom 5G a.s., která získala dva
bloky za celkovou cenu 406 mil. Kč, PODA a.s.
a Vodafone Czech Republic a.s., z nichž každá
získala jeden blok za cenu 203 mil. Kč.
Společnost očekává, že k provedení druhé fáze
aukční části, v rámci které dojde k rozdělení
kmitočtů, stejně tak k zaplacení celkové ceny
za udělení práv k využívání rádiových kmitočtů
a přídělu rádiových kmitočtů, dojde v průběhu
třetího čtvrtletí 2017.

Univerzální služba
V dubnu 2017 vyhlásil ČTÚ výběrové řízení
na poskytování dílčí univerzální služby veřejných
telefonních automatů v letech 2018 až 2020, jehož
se společnost O2 CZ zúčastnila. V červnu pak ČTÚ
vydal rozhodnutí o uložení dílčí univerzální služby
zvláštních cenových plánů pro zdravotně postižené
osoby společnosti O2 CZ na další 3 roky.

Produkty a služby
Rezidentní segment
V prvním pololetí představila Společnost řadu
nových produktů a služeb. Již v únoru spustila
produkt Internet AIR Fix pro domácí internet
s bezdrátovým připojením k síti, díky kterému
může nyní nabídnout internetové připojení na
99 % adres v České republice. V rámci své strategie
začala jako jediná na českém trhu nabízet balíček
určený rodinám, skupinám zákazníků a drobným
podnikatelům kombinující až čtyři SIM karty
s neomezeným voláním, SMS, mobilními daty
a digitální televizi v jednom tarifu nazvaném
O2 Spolu.
Společnost také představila první zařízení, které
vyvinula od prvotní skici až po finální podobu zcela
ve vlastní režii. O2 Smart Box spojuje nejvýkonnější
DSL modem na trhu, Wi-Fi router pro dokonalé
pokrytí bytu i rodinného domu a zařízení pro
připojení chytré domácnosti. Vše se navíc jednoduše
ovládá pomocí speciálně vyvinuté mobilní aplikace.
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Mobilní služby
V prvním pololetí Společnost dále pokračovala
ve zkvalitňování a zrychlování mobilní sítě 4G LTE.
V České republice postavila řadu nových vysílačů,
navýšila kapacitu sítě a využívala více kapacitních
vrstev najednou. Na začátku roku spustila VoLTE
– volání v síti LTE. Největšími výhodami VoLTE jsou
velmi krátká doba spojení hovoru a volání v HD
kvalitě a s potlačením okolních ruchů.
Kromě neustálého zlepšování mobilní sítě
se Společnost v průběhu prvního pololetí
soustředila také na úpravu tarifní nabídky. Díky
rozvoji vysokorychlostní mobilní sítě a nabídce
tarifů s navýšeným množstvím dat vzrostl
meziročně datový provoz o více než 80 %.
V květnu začala Společnost nabízet nové tarify
nazvané O2 Spolu. Ty zákazníkům nabízejí možnost
spojovat služby, a díky tomu výrazně ušetřit.
Základní verze balíčku nabízí za cenu 1 999 Kč
tři SIM karty s neomezeným voláním, SMS a 3 GB
mobilních dat pro každého člena a také digitální
televizi O2 TV M na doma a v dalších čtyřech
mobilních zařízeních. Nabídku je možné rozšířit
o čtvrtý zvýhodněný tarif i o vyšší programový
balíček O2 TV. Pro zákazníky, kteří měsíčně
spotřebují více dat, nabízí možnost využít 6 GB dat
měsíčně za 100 Kč navíc nebo 10 GB dat měsíčně
za 300 Kč navíc na jednu SIM kartu, případně
si data dle potřeby dále navýšit. Od poloviny
června rozšířila Společnost také nabídku tarifů pro
jednotlivce. Pro zákazníky, kteří v tarifu požadují
větší porci dat, v ní přibyl nový tarif FREE 6 GB.
Ten zákazníkům za 100 Kč měsíčně navíc nabídne
o 4,5 GB dat více než stávající tarif FREE CZ.
Náročnějším zákazníkům pak od poloviny června
Společnost nabízí tarif FREE 20 GB s 20 GB dat
a 600 minutami volání do zahraničí za 1 699 Kč.
Od poloviny června nabízí Společnost všem
zákazníkům s roamingovým tarifem Svět Basic
služby v zemích Evropské unie za stejné ceny, jako
platí v Česku, když volají a posílají SMS do ostatních
sítí. Za stejné ceny jako doma mohou na cestách
využívat také mobilní data.
Společnost se nadále soustředila na nabídku
telefonů výhradně s podporou 4G LTE, a proto
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v průběhu prvních šesti měsíců představila řadu
výhodných nabídek, jako například recyklační slevu
při výměně starého zařízení za nové.

sportovním přenosům. Během prvního pololetí
Společnost prodala zhruba třicet tisíc jednodenních
předplatných O2 TV Sport Na den. O exkluzivní
sportovní obsah tak jeví velký zájem i zákazníci,
kteří nemají O2 TV.

Fixní služby
Společnost v průběhu prvního pololetí zvýšila
dostupnost svého Internetu na doma. Ten
primárně zajišťuje pomocí technologie xDSL,
kterou pokrývá 84 % českých domácností. Díky
zrychlení internetu prostřednictvím výstavby
předsunutých DSLAMů využívá vysokorychlostní
internet založený na technologii VDSL už téměř
70 % domácností. Pro domácnosti, které nemají
k dispozici internetové připojení s dostatečnou
rychlostí přes technologii xDSL, nabízí Společnost
od února neomezené připojení pomocí bezdrátové
technologie 4G LTE. Tato technologie připojení
je dostupná pro tarif Internet Optimal s rychlostí
stahování až 20 Mbit/s. Díky tomu si může Internet
na doma nově pořídit 99 % domácností v Česku.
V červnu Společnost představila nový produkt
O2 Smart Box. Jde o unikátní kombinaci vysoce
výkonného DSL modemu, který pracuje
s technologií VDSL3 pro rychlosti stahování až
250 Mbit/s, dále kvalitního Wi-Fi routeru pro
dokonalé pokrytí domácnosti nebo kanceláře
a zároveň centra chytré domácnosti. K O2 Smart
Boxu si zákazníci mohou pořídit služby a zařízení
pro automatizaci domácnosti a kanceláře. O2 Smart
Box se ovládá z jednoduché mobilní aplikace.

V dubnu představila Společnost další novinku
– první aplikaci na streamování videí pro Xbox
na českém trhu. Pokud mají zákazníci Společnosti
doma Xbox One nebo Xbox One S, nemusí
si pořizovat set-top box, aby mohli sledovat O2 TV.
Stačí jim herní konzole s aplikací O2TV.
Společnost se i nadále soustředila na nabídku
exkluzivního sportovního obsahu. V lednu spustila
novou sportovní stanici s názvem O2 TV Tenis.
Ta nabízí nejširší tenisový obsah na českém
televizním trhu. Fanoušci se jen v roce 2017 můžou
těšit na rekordních 3 800 hodin živých přenosů.
Společnost se věnovala také tvorbě vlastního
obsahu. Nově přišla s vlastním magazínem
OKTAGON, který mapuje aktuální dění na české
i světové bojové scéně. Dění na českých fotbalových
trávnících pak sleduje unikátní zábavná talk show
nazvaná TIKI-TAKA.
Nabídka O2 TV se v průběhu prvního pololetí
rozšířila o další HD kanály, jejich celkový počet
v programové nabídce digitální televize tak vzrostl
na 47. V průběhu března Společnost zařadila
do programové skladby v rámci balíčku O2 TV
Svět 13 nových kanálů určených pro Čechy, kteří
se chtějí zdokonalit v cizím jazyce, i cizince žijící
na území České republiky.

O2 TV
V březnu Společnost spustila kanál O2 TV
Free. Novou televizní stanici je možné naladit
v pozemním vysílání v multiplexu 4. O2 TV Free
divákům nabízí ten nejlepší sportovní obsah,
kterým disponuje O2 TV Sport, a zároveň umožňuje
divákům vyzkoušet si nejoblíbenější funkce O2 TV
jako je zpětné zhlédnutí, zastavení obrazu nebo
kvalita obrazu v HD. Kanál je dostupný ve formě
HbbTV aplikace.
Tisíce diváků si rovněž oblíbily sledování stanice
O2 TV Sport s přístupem na 24 hodin, kdy
za 69 Kč získají přístup k těm nejatraktivnějším
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Korporace a veřejná správa
V prvním pololetí Společnost dále rozvíjela
koncept Elastic Business Solutions představený
v loňském roce. Jeho hlavním tématem je
v roce 2017 bezpečnost. Cílem Společnosti
je navázat se zákazníky z řad firem a státních
institucí dialog na téma internetové bezpečnosti.
V dubnu Společnost uspořádala mezinárodní
konferenci Cyber Security Prague 2017, která byla
věnována fenoménu kybernetické bezpečnosti.
Kromě dalších hostů na konferenci vystoupil
také světoznámý hacker Kevin Mitnick, který
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dnes působí jako poradce právě v oblasti
IT bezpečnosti.
V oblasti mobilních služeb se Společnost soustředila
na jednoduchou tarifní nabídku z řad Vario
a profilové nabídky. Téměř dvě třetiny korporátních
zákazníků již využívají internet v mobilu a výrazně
roste také jejich průměrná datová spotřeba. Většina
zákazníků již využívá mobilní internet 4G LTE díky
tomu, že mají telefon s podporou této technologie
a k tomu příslušnou SIM kartu. Od poloviny června
mohou i firemní zákazníci využívat mobilní služby
v rámci Evropské unie za stejných podmínek jako
v České republice.
V oblasti pevných hlasových služeb Společnost
pokračovala v nabídce tarifů s neomezeným voláním
do všech pevných i mobilních sítí v České republice.
Zákazníkům častěji volajícím do jiných zemí nabízela
tarif s výhodným zahraničním voláním. Nabídku
tarifů Společnost dále rozvíjí i pro volání v rámci
VoIP. Pevná linka je v mnoha případech jediné řešení,
které splňuje vysoké požadavky firemních zákazníků
na kvalitu a bezpečnost.
Co se týče datových a internetových služeb,
pokračovala Společnost v průběhu prvního pololetí
v rozšiřování dodavatelů infrastruktury i národní
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internetové konektivity s přímými partnery.
V zahraniční konektivitě Společnost spolupracuje
pouze s předními evropskými a globálními
společnostmi pro zajištění nejlepší možné kvality
připojení.
V oblasti cloudových řešení patří Společnost mezi
přední poskytovatele v České republice a drží
si pozici největšího poskytovatele cloudových
služeb. V prvním pololetí rozšířila nabídku O2
Managed WiFi o další technologie a současně
poskytuje svým zákazníkům marketingovou
podporu službou portálu pro řízení komunikace
s jejich koncovými zákazníky.
Společnost v první polovině roku převzala některé
činnosti dceřiné O2 IT Services. S tím do svého
portfolia získala produkty vyvinuté v O2 IT Services
a zařadila je mezi standardní nabídku produktů.
Jde primárně o řešení Smart City, do kterého
spadají například řešení z oblasti odpadového
hospodářství či parkování. Společnost převzala také
bezpečnostní řešení O2 Security Expert Center,
které je stále aktuálnější nejen vlivem narůstajících
kybernetických útoků a hrozeb, ale také s blížícím
se nařízením Evropské unie, tzv. GDPR (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů), které vstoupí
v účinnost v květnu příštího roku.
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Skupina O2 Czech Republic
Přehled Skupiny O2 a hlavní změny v prvním pololetí 2017
Základní informace o Společnosti a Skupině O2
Obchodní firma:

O2 Czech Republic a.s.

Sídlo:

Praha 4-Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22

IČO:

60193336

DIČ:

CZ60193336

Datum založení:

16. prosince 1993

Datum vzniku:

1. ledna 1994

Právní forma:

akciová společnost

Rejstříkový soud:

Městský soud v Praze

Číslo zápisu u rejstříkového soudu:

oddíl B, vložka 2322

Společnost O2 Czech Republic je největším
integrovaným poskytovatelem telekomunikačních
služeb na českém trhu. V současnosti poskytuje
své mobilní a pevné služby téměř sedmi milionům
zákazníků, což z ní činí jednoho z vedoucích
poskytovatelů plně konvergentních služeb v Evropě.
Disponuje nejucelenější nabídkou hlasových
a datových služeb v České republice, přičemž
mimořádnou pozornost věnuje využití růstového
potenciálu především v oblasti ICT. Díky tomu,
že má přístup k datovým centrům o celkové
rozloze 7 300 metrů čtverečních, patří Společnost
k největším hráčům v oblasti hostingových
a cloudových služeb, stejně jako v oblasti managed
services. Jako jediná v ČR a střední Evropě získala
tato datová centra certifikaci úrovně TIER III.
Se svou službou O2 TV je Společnost zároveň
největším provozovatelem internetového televizního
vysílání v Česku.

O2 Czech Republic a.s. | Pololetní zpráva 2017

Skupinu O2 tvoří mateřská společnost O2 CZ a její
dceřiné společnosti, jejichž přehled je uveden
v mezitímní konsolidované účetní závěrce
za pololetí končící 30. června 2017 (poznámka 13
Zkrácené přílohy k mezitímní konsolidované účetní
závěrce), která je součástí této Pololetní zprávy.
Podrobné informace o změnách v průběhu prvního
pololetí 2017 jsou uvedeny v kapitole Události ve
správě Skupiny O2 této Pololetní zprávy.
Na Slovensku od roku 2007 nabízí společnost O2
Slovakia mobilní služby pro rezidentní zákazníky
a zákazníky z řad menších a středních firem.
Je nejrychleji rostoucím mobilním operátorem
na slovenském trhu a na konci června 2017
zaujímala pozici operátora číslo tři. Na začátku
roku 2016 začala společnost O2 Business Services
poskytovat komplexní portfolio fixních a mobilních
telekomunikačních služeb a ICT řešení pro firemní
zákazníky.
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Regionální rozdělení konsolidovaných výnosů (mimo výnosů netelekomunikačních služeb) bylo následující:
v milionech Kč

Pololetí končící 30. června

Česká republika
Slovensko
Konsolidační úpravy
Konsolidované výnosy celkem

1)

2017

2016

15 228

15 209

3 466

3 208

- 207

- 194

18 487

18 223

1) Bez ostatních výnosů z netelekomunikačních služeb

Celkový počet zákazníků Skupiny O2 byl následující:
v tisících

      k 30. červnu
2017

2016

Fixní hlasové linky

654

760

xDSL linky

752

782

ADSL

231

314

VDSL

521

468

225

217

FIXNÍ SEGMENT – ČESKÁ REPUBLIKA

1 631

1 760

Zákazníci smluvních služeb

3 366

3 298

Zákazníci předplacených služeb

1 537

1 600

MOBILNÍ SEGMENT – ČESKÁ REPUBLIKA

4 903

4 898

Zákazníci smluvních služeb

1 108

1 021

795

817

MOBILNÍ SEGMENT – SLOVENSKO

1 903

1 838

ZÁKAZNÍCI SKUPINY O2 CELKEM

8 437

8 496

O2 TV (placená televize) 1)

Zákazníci předplacených služeb

1) IPTV a OTT

Transformační program
V průběhu prvního pololetí 2017 pokračovala O2
CZ v realizaci svého komplexního transformačního
programu Simple Online Company. Byl dokončen
návrh zbývajících funkčností zejména komplexních
produktů pro korporátní zákazníky. Zároveň byl
dokončen návrh datové migrace, která zajistí
kontinuitu dat ze starých do nových systémů.
Na konci června proběhl první komplexní
test datové migrace pro rezidentní zákazníky.
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V testovací fázi se na konci prvního pololetí
2017 nacházelo 80 % celé dodávky. Společnost
očekává, že v průběhu druhého pololetí bude
dokončen vývoj migrace v korporátním segmentu
a bude zahájeno kompletní uživatelské testování
celého řešení. Paralelně bude probíhat příprava
školení pro uživatele a testování všech kroků,
které jsou nutné pro vypnutí starých a zapnutí
nových systémů.
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Celkový počet zaměstnanců Skupiny O2 dle zeměpisného členění byl následující:
      k 30. červnu
2017

2016

4 022

3 473

O2 Family

75

74

O2 TV

13

10

163

362

6

0

INTENS Corporation

16

0

mluvii.com (dříve iCORD International)

11

0

Misterine

2

0

O2 Financial Services

1

0

4 309

3 919

626

613

34

35

660

648

4 969

4 567

Podíl na
základním
kapitálu

Podíl na
hlasovacích
právech

O2 Czech Republic

O2 IT Services
eKasa

Zaměstnanci v České republice
O2 Slovakia
O2 Business Services
Zaměstnanci na Slovensku
Zaměstnanci Skupiny O2 celkem

Akcionářská struktura
Struktura hlavních akcionářů společnosti O2 CZ k 30. červnu 2017:

Název

Adresa

1

PPF Telco B.V.

Strawinskylaan 933, Amsterdam,
Nizozemské království

70,79 %

72,38 %

2

PPF A3 B.V.

Strawinskylaan 933, Amsterdam,
Nizozemské království

10,27 %

10,50 %

81,06 %

82,88 %

2,20 %

0,00 %

16,74 %

17,12 %

Skupina PPF celkem
3

O2 Czech Republic a.s.
(vlastní akcie)

Za Brumlovkou 266/2, Praha 4-Michle,
140 22, Česká republika

4

Investiční fondy
a individuální vlastníci

–
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Základní kapitál a akcie
V průběhu prvního pololetí 2017 nedošlo k žádné
změně v základním kapitálu. Základní kapitál
společnosti O2 CZ k 30. červnu 2017 ve výši

3 102 200 670 Kč byl zcela splacen a byl tvořen
těmito akciemi:

A. Druh:
Forma:
Podoba:
Počet kusů:
Jmenovitá hodnota:
Celkový objem emise:
ISIN:

B. Druh:
Forma:
Podoba:
Počet kusů:
Jmenovitá hodnota:
Celkový objem emise:
ISIN

akcie kmenová
na jméno
zaknihovaná
310 220 057 ks
10 Kč
3 102 200 570 Kč
CZ0009093209

akcie kmenová
na jméno
zaknihovaná
1 ks
100 Kč
100 Kč
CZ0008467115

Vlastní kapitál
Struktura nekonsolidovaného vlastního kapitálu společnosti O2 CZ k 30. červnu 2017 byla následující:
(v mil. Kč)
Základní kapitál

3 102

Emisní ážio

10 676

Vlastní akcie

- 1 692

Fondy

9

Nerozdělený zisk

3 841

Celkem

15 935

Vývoj obchodování s akciemi O2 CZ v prvním pololetí 2017
Pololetí končící 30. června
2017

2016

Počet akcií (v milionech) 1)

304,5

309,2

Maximální cena akcie (v Kč) 2)

296,9

257,0

Minimální cena akcie (v Kč) 2)

255,5

215,0

Cena akcie na konci období (v Kč) 2)

271,3

217,0

84,2

67,3

Tržní kapitalizace na konci období (v mld. Kč) 2)
1) Vážený průměrný počet vydaných běžných akcií
2) Zdroj: Burza cenných papírů Praha

Od začátku roku do 30. června 2017 vzrostla
cena akcií společnosti O2 CZ o 4,4 %
na 271,30 Kč, zatímco index PX, hlavní index
Burzy cenných papírů Praha (BCPP), vykázal
nárůst o 6,4 % na 980,41 bodů. K 30. červnu
2017 tak dosáhla tržní kapitalizace O2 CZ
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84,2 mld. Kč (67,3 mld. Kč k 30. červnu 2016).
To představovalo 7,5 % celkové tržní kapitalizace
akciového trhu pražské burzy na konci prvního
pololetí 2017 a zajistilo Společnosti čtvrté místo
mezi společnostmi obchodovanými na akciovém
trhu BCPP.
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Celkový objem obchodů s akciemi společnosti O2 CZ
na akciovém trhu BCPP dosáhl v prvním pololetí roku
2017 výše 6,4 mld. Kč oproti 3,5 mld. Kč v prvním
pololetí roku 2016. Tento ukazatel zařadil akcie

Společnosti mezi pět nejobchodovanějších emisí
a představoval 8,5 % celkového objemu akciových
obchodů. Průměrná denní výše objemu obchodů
v prvním pololetí roku 2017 činila 51,1 mil. Kč.

Vývoj ceny akcií O2 CZ a indexu PX
Cena akcie O2 CZ

Index PX
1 060

300

1 020
280

980

260

O2 CZ

940

PX
900

240
31. 12. 2016

31. 1. 2017

28. 2. 2017

31. 3. 2017

30. 4. 2017

31. 5. 2017

30. 6. 2017

Valná hromada

Dividenda a rozdělení části emisního ážia

Valná hromada Společnosti se konala dne
10. května 2017. Přehled výsledků je uveden
v kapitole Události ve správě Skupiny O2 v rámci
této Pololetní zprávy.

Akcionáři na valné hromadě 10. května 2017
rozhodli o výplatě dividendy ze zisku za rok 2016
v celkové výši celkem 5,274 mld. Kč, tj. 17 Kč před
zdaněním na každou akcii v nominální hodnotě
10 Kč (respektive 170 Kč před zdaněním na akcii
v nominální hodnotě 100 Kč). Nad rámec výplaty
dividendy schválila valná hromada svým usnesením
rozdělení (snížení) části emisního ážia Společnosti
mezi akcionáře v rozsahu až 1,241 mld. Kč.
Na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč
tak připadla částka ve výši 4 Kč před zdaněním
(respektive částka ve výši 40 Kč před zdaněním
na akcii v nominální hodnotě 100 Kč). Nárok
na výplatu obou částek měli ti, kteří byli akcionáři
k 10. květnu 2017. Výplata, kterou realizuje Česká
spořitelna, začala 9. června 2017.
Vzhledem k tomu, že součástí obchodního majetku
O2 CZ byly k 10. květnu rovněž vlastní akcie

Dividendová politika
V průběhu roku 2015 zveřejnila Společnost svou
novou dlouhodobou dividendovou politiku, která
je nadále platná. V následujících letech zamýšlí
představenstvo O2 CZ navrhovat akcionářům
na valné hromadě výplatu dividendy ve výši
90 až 110 % čistého nekonsolidovaného zisku.
Kromě toho nad rámec výplaty běžné dividendy
(ze zisku za předcházející rok a nerozdělených zisků
z minulých let) představenstvo Společnosti zvažuje
navrhovat akcionářům rozdělení části emisního ážia.
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Společnosti (5 762 175 akcií), právo Společnosti
na podíl na zisku spojené s těmito akciemi zaniklo
jeho splatností. Nevyplacený zisk připadající na tyto
akcie byl převeden na účet nerozděleného zisku
z minulých let. Společnosti zároveň nevzniklo
právo na výplatu částky související s výplatou
emisního ážia; příslušná částka (tj. příslušná část
výše uvedené maximální částky) zůstala na účtu
emisního ážia. Celková částka (před zdaněním)
vyplacených dividend za rok 2016 a rozdělení části
emisního ážia tak dosáhla výše 6,394 mld. Kč.

Slovensko

Více informací o způsobu výplaty a zdanění
dividend za rok 2016 a částky související
s rozdělením části emisního ážia je k dispozici
na internetových stránkách Společnosti (https://
www.o2.cz/spolecnost/dividendy/, respektive
https://www.o2.cz/spolecnost/akcie/312988snizeni_emisniho_azia_spolecnosti.html).

Podobně jako u O2 CZ v České republice patřily
mezi hlavní novinky O2 Slovakia nové mobilní tarify
s vyšším objemem dat. Kromě toho začala nově
poskytovat bezdrátový internet a digitální televizi
O2 TV s využitím technologie LTE TDD.

Nabývání vlastních akcií Společnosti
V průběhu prvního pololetí nabyla O2 CZ celkem
1 957 667 vlastních akcií (0,631% podíl na všech
hlasovacích právech Společnosti) v souhrnné
pořizovací ceně 539,6 mil. Kč, což představuje
průměrnou pořizovací cenu 275,63 Kč na akcii.
K 30. červnu 2017 tak bylo součástí obchodního
majetku O2 CZ dohromady 6 810 202 vlastních
akcií, což představuje 2,195% podíl na všech
hlasovacích právech Společnosti. Celková pořizovací
cena nabytých akcií dosáhla 1 691,5 mil. Kč
a průměrná pořizovací cena 248,38 Kč na akcii.
V souladu s § 309 odst. 1 zákona o obchodních
korporacích však Společnost nevykonává hlasovací
práva spojená s vlastními akciemi. V průběhu
prvního pololetí 2017 nebyly žádné vlastní akcie
zcizeny ani zrušeny.

Kontakt pro institucionální investory
a akcionáře:
Vztahy s investory
O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle
Tel.: +420 271 462 076, +420 271 462 169
E-mail: investor_relations@o2.cz,
web: http://www.o2.cz/spolecnost/vztahy-s-investory/
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Na Slovensku Skupina O2 potvrdila v prvním
pololetí 2017 rostoucí trend ve finančních
a provozních ukazatelích. Detailní informace jsou
uvedeny v podkapitole Komentované finanční
a provozní výsledky skupiny O2 Czech Republic této
kapitoly Pololetní zprávy.

O2 Slovakia

V rámci oslav svého desetiletého působení
na slovenském telekomunikačním trhu představila
O2 Slovakia pod názvem O2 Data nabídku
inovativních velkokapacitních datových tarifů.
Ty jsou zaměřené na zákazníky s velkou datovou
a nižší SMS a hlasovou spotřebou. Jejich základem
jsou výrazně vyšší objemy dat (od 4 do 16 GB na
jednu SIM kartu) zahrnuté již v ceně tarifů, zatímco
cena volání a SMS se odvíjí od skutečné spotřeby.
Datové tarify obsahují rovněž bonus na nákup
zařízení. Když ho zákazník nevyužije, získá extra
balík dat navíc v závislosti na zvoleném tarifu.
Od začátku dubna nabízí O2 Slovakia bezdrátové
připojení k internetu pro domácnosti a firmy ve více
než 230 obcích ve všech 79 okresech Slovenska.
Pro poskytování této služby využívá technologii LTE
TDD na frekvenčních pásmech 3,5 GHz a 3,7 GHz.
Ty získala ve výběrových řízeních v letech 2015
a 2016.
V červnu spustila O2 Slovakia rovněž komerční
nabídku digitální televize O2 TV. Zákazníci
si mohou vybrat jeden ze tří balíčků fixní O2 TV.
V nabídce zůstala i nadále O2 TV v mobilu. V rámci
komerčního provozu mají zákazníci k dispozici
až 72 televizních stanic.
Od poloviny června začala O2 Slovakia pod
názvem O2 Volnost po devíti letech nabízet novou
předplacenou kartu. Ta vyšla v limitované edici
do konce roku 2017. Za 10 centů za hovor mohou
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zákazníci s O2 Volnost volat do všech sítí. Za SMS
zaplatí 5 centů a k dispozici mají rovněž 1 GB dat
za 5 euro.
V březnu ve spolupráci s kurýrní společností
Slovak Parcel Service/InTime zahájila O2 Slovakia
provoz systému vlastnoručního elektronického
biometrického podepisování smluv doručovaných
zákazníkům až domů. Dodavatelem této
technologie je úspěšný startup Axepto, se kterým
O2 Slovakia již v minulosti spolupracovala.
Také v roce 2017 O2 Slovakia potvrdila svoji
dlouhodobou pozici lídra v zákaznické zkušenosti,
když již poosmé za sebou zvítězila v nezávislé
anketě TECHBOX roku, ve které čtenáři hlasují
také v kategorii nejlepší operátor na Slovensku
za předcházející rok.

O2 Business Services
Společnost O2 Business Services zaznamenala
další nárůst báze zákazníků, kteří využívají všechny
služby z jejího produktového portfolia.
Mezi nejvýznamnější akvizice mezi komerčními
zákazníky patřila společnost Skytoll, která
je provozovatelem národního mýtného systému.
O2 Business Services pro ni zrealizovala
serverhousingové služby spolu s metropolitním
datovým okruhem. Dalším významným
zákazníkem se stala společnost BRVZ, která
využívá celoslovenskou datovou MPLS síť.
Ve veřejném sektoru se zákazníky O2 Business
Services staly mimo jiné Národní rada Slovenské
republiky se službou Business internet, a dále Úřad
místopředsedy vlády pro investice a informatizaci
a Železniční společnost Slovensko využívající
mobilní služby.

Komentované finanční
a provozní výsledky skupiny
O2 Czech Republic
V této části jsou detailně prezentovány
a komentovány neauditované konsolidované
finanční výsledky O2 Czech Republic a.s.
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za první pololetí 2017, připravené v souladu
s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví
(IFRS).

Změna vykazování a účtování o finančních
službách
Od června 2017 došlo ke změně ve vykazování
a účtování finančních služeb. Do května 2017
byly výnosy z pojištění zařízení a cestovního
pojištění vykazovány v rámci mobilního segmentu
(výnosy z propojení), a to netto metodou
(tj. výnosy ponížené o náklady na prodej).
Od června 2017 jsou tyto výnosy vykazovány
brutto metodou (v rámci samostatné kategorie
– finanční služby) a příslušné náklady na prodej
jsou vykazovány v nákladech na prodej mobilních
služeb. Změna vykazování se týká i transakcí
souvisejících s elektronickou evidencí služeb.
Do května 2017 byly výnosy z řešení a výnosy
z prodeje zařízení elektronické evidence tržeb
(EET) vykazovány ve fixním segmentu (ICT služby
– řešení EET, výnosy z prodeje zařízení – prodej
zařízení pro EET). Od června 2017 jsou tyto
výnosy vykazovány v mobilním segmentu
(finanční služby – řešení EET, výnosy z prodeje
zařízení – prodej zařízení pro EET). V červnu
2017 zároveň došlo ke zpětné úpravě účtování
o finančních službách za leden až květen
2017. Výsledky za rok 2016 nebyly přepočítány
z důvodu nevýznamnosti.
Tato změna se tedy projevila ve výsledcích fixního
a mobilního segmentu, nemá však žádný dopad
na provozní zisk před odpisy, amortizací a daněmi
(EBITDA).

Konsolidované finanční výsledky
Celkové konsolidované provozní výnosy dosáhly
v prvním pololetí 2017 výše 18 487 mil. Kč,
meziročně o 1,4 % více. Za tímto výsledkem
stál nárůst výnosů z mobilních datových služeb
a prodeje zařízení v České republice i na Slovensku
a vyšší výnosy z O2 TV. Ty více než kompenzovaly
nižší výnosy z mobilních hlasových služeb a fixních
datových služeb a nižší výnosy z roamingu kvůli
regulaci Evropské unie.
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Výnosy v České republice dosáhly výše
15 228 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst
o 0,1 %. Provozní výnosy v segmentu pevných linek
poklesly v prvním pololetí 2017 meziročně o 5,3 %
na 5 350 mil. Kč, když 11,4% nárůst výnosů
z O2 TV nekompenzoval nižší výnosy z hlasových
služeb a pokles datových výnosů. Provozní výnosy
mobilního segmentu zaznamenaly v prvním pololetí
2017 meziroční nárůst o 3,4 % na 9 878 mil. Kč,
když nižší výnosy z hlasových služeb a SMS byly
více než kompenzovány 16,1% nárůstem výnosů
z datových služeb a 12,8 % růstem výnosů
z prodeje zařízení. Výnosy na Slovensku 1) dosáhly
v prvním pololetí 2017 výše 3 466 mil. Kč, což
představuje meziroční nárůst o 8,0 %.
Celkové konsolidované náklady vzrostly v prvním
pololetí 2017 meziročně o 1,2 % na 13 628 mil. Kč.
Zatímco v České republice byly meziročně stejné,
na Slovensku vzrostly o 11,3 %. V meziročním
srovnání se pozitivně projevil dopad insourcingu
zaměstnanců call center a posilování přímé obsluhy
zákazníků vlastními zaměstnanci na nových
značkových prodejnách v roce 2016. Díky tomu
poklesly náklady na provize o 20,0 %, náklady
na externí call centra o 71,2 % a náklady na IT
o 6,9 %. Na druhé straně meziročně vyšší počet
zaměstnanců vedl k nárůstu personálních nákladů
o 8,9 %. Náklady na prodej vzrostly v prvním
pololetí 2017 mírně o 0,5 %, když výše zmíněná
úspora nákladů na provize byla nižší, než nárůst
nákladů na prodej zařízení a příslušenství související
s vyššími výnosy.
Provozní zisk před odpisy, amortizací a daněmi
(EBITDA) vzrostl v prvním pololetí 2017 meziročně
o 0,8 % na 5 093 mil. Kč. V České republice
dosáhl v prvním pololetí 2017 výše 3 998 mil. Kč,
o 0,1 % více, zatímco na Slovensku se provozní zisk
EBITDA zvýšil meziročně o 3,5 % na 1 095 mil. Kč.
Konsolidovaná EBITDA marže tak v prvním pololetí
2017 dosáhla 27,5 %.

Konsolidované investice (přírůstky dlouhodobého
majetku) dosáhly v prvním pololetí 2017 výše
1 232 mil. Kč, meziročně o 9,2 % více a jejich podíl
na výnosech dosáhl 6,7 %. Za tímto nárůstem
stál zejména 42,2% růst investic na Slovensku
na 357 mil. Kč, zatímco v České republice investice
poklesly meziročně mírně o 0,3 % na 875 mil. Kč,
kde hlavními oblastmi byly nadále investice
související s transformací IT a investice do mobilní
core sítě. Na Slovensku Skupina O2 investovala
do zlepšení kvality, dostupnosti a posilování 2G
sítě s cílem snížit závislost na národním roamingu,
a zlepšit tak do budoucna ziskovost. O2 Slovakia
rovněž pokračovala v dalším rozšiřování své
4G LTE sítě s cílem uspokojit rostoucí poptávku
zákazníků po mobilních datech. V průběhu prvního
pololetí touto technologií nově pokryla 330 lokalit
a je tak na dobré cestě splnit svůj cíl minimálně
80% pokrytí na konci roku. Zároveň na konci
června 2017 pokrývala nejmenší obce rychlým
LTE internetem na frekvenci 3,5 GHz (LTE TDD
technologie), který slouží primárně pro nabídku
digitální televize O2 TV a služby Internet na doma.
Konsolidovaná výše volných hotovostních toků 2)
dosáhla v prvním pololetí 2017 výše 2 182 mil. Kč,
meziročně o 7,6 % více, zejména kvůli 14,8%
poklesu čistých peněžních toků z investiční činnosti.
Celková výše konsolidovaného finančního dluhu 3)
dosáhla na konci června 2017 výše 10 477 mil. Kč.
V průběhu druhého čtvrtletí O2 CZ úspěšně
dokončila úpis nového financování (Schuldschein)
v celkové výši 3,5 miliardy Kč (3,0 mld. Kč a 20
mil. EUR) se splatností 5 až 7 let. Tento úvěr použila
pro všeobecné korporátní účely. Objem hotovosti
a peněžních ekvivalentů dosáhl ke stejnému datu
výše 2 884 mil. Kč, když Společnost v červnu 2017
vyplatila dividendu za rok 2016 a částku související
s rozdělením části emisního ážia v celkové výši
6 394 mil. Kč před zdaněním. Poměr čistého
zadlužení 4) k provoznímu zisku EBITDA tak dosáhl
0,72 násobku.

Konsolidovaný čistý zisk se v prvním pololetí 2017
zvýšil meziročně o 3,2 % na 2 632 mil. Kč.

1) O2 Slovakia a O2 Business Services
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2) Čisté peněžní toky z provozní činnosti plus čisté peněžní
toky z investiční činnosti
3) Dlouhodobý a krátkodobý
4) Finanční dluh mínus hotovost

23

Přehled mobilního segmentu v České
republice
V prvním pololetí 2017 nadále rostla poptávka
po mobilním internetu především díky přechodu
zákazníků na tarify s vyšším množstvím dat a také
díky zjednodušení obnovy objemu dat při vyčerpání
datového limitu. Od poloviny června Společnost
vylepšila svoji nabídku mobilních tarifů, když
nabídla více mobilních dat pro jednotlivce i v balíčku
O2 Spolu. K nárůstu pomohla kromě 99% pokrytí
4G LTE sítě rovněž podpora prodeje chytrých
telefonů s důrazem na propagaci a prodej chytrých
telefonů podporujících technologii LTE. Výsledkem
byl 16,1% meziroční nárůst výnosů z mobilních
datových služeb 5). Nadále rostla penetrace 6)
chytrých telefonů, která na konci června 2017
dosáhla již 59,4 % (meziročně o 7,6 procentního
bodu více). Telefony využívající technologii LTE
představovaly již 38,5 % všech telefonů v síti O2
CZ (meziroční nárůst o 13,6 procentního bodu).
Celkový počet mobilních zákazníků dosáhl
k 30. červnu 2017 výše 4 903 tis., meziročně
o 0,1 % více. Počet zákazníků smluvních služeb
se zvýšil o 2,1 % na 3 366 tis. Počet zákazníků
předplacených služeb dosáhl ke stejnému datu
výše 1 537 tis. Podíl zákazníků smluvních služeb
na celkové bázi tak na konci června 2017 dosáhl
68,7 %, což představuje meziroční nárůst
o 1,3 procentního bodu.
Celková průměrná měsíční míra odchodu zákazníků
(churn) dosáhla v prvním pololetí 2017 výše 1,7 %.
U zákazníků smluvních služeb to bylo pouze 1,0 %,
zatímco u zákazníků předplacených služeb to bylo
3,3 %.
Celkový průměrný měsíční výnos na zákazníka
(ARPU) 7) dosáhl v prvním pololetí 2017 výše
290 Kč, meziročně o 1,5 % více, když negativní
vliv tržních tlaků na snížení ceny za hlasové a SMS
služby a dopad regulace roamingu byl více než
kompenzován rostoucí kvalitou zákaznické báze

5) Bez zahrnutí výnosů z SMS a MMS
6) Podíl chytrých telefonů na celkovém počtu telefonů
7) Výnosy z odchozích služeb (hlas, SMS + MMS, internet +
data) + výnosy z terminace + výnosy z M2M služeb dělené
průměrným počtem zákazníků
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a vyšší útratou za datové služby. ARPU zákazníků
smluvních služeb vzrostl meziročně o 0,7 %
na 372 Kč, u zákazníků předplacených služeb
se průměrný měsíční výnos na zákazníka snížil
meziročně o 3,3 % na 113 Kč.
Celkové provozní výnosy mobilního segmentu
v České republice dosáhly v prvním pololetí 2017
výše 9 878 mil. Kč, meziročně o 3,4 % více. Výnosy
ze služeb vzrostly meziročně o 2,8 %. Za tímto
vývojem stál zejména 16,1% nárůst výnosů
z datových služeb, který více než kompenzoval nižší
výnosy z hlasových a SMS/MMS služeb. Výnosy
z finančních služeb (pojištění a řešení elektronické
evidence tržeb) dosáhly v prvním pololetí 2017 výše
76 mil. Kč. Výnosy z prodeje zařízení a příslušenství
vzrostly o 12,8 %.

Přehled segmentu pevných linek v České
republice
Počet zákazníků služby O2 TV, která funguje
na pevné lince od O2 CZ i na internetovém připojení
od jakéhokoliv poskytovatele, dosáhl k 30. červnu
2017 celkem 225 tis. (IPTV a OTT verze), meziročně
o 3,5 % více. Mezi zákazníky je nadále oblíbená
doplňková služba MULTI, která domácnostem
umožňuje sledovat O2 TV na více televizorech
najednou. Tuto službu si pořídilo více než 34 tis.
domácností, a O2 CZ se tak může pochlubit již více
než 260 tis. aktivními set-top boxy.
Počet zákazníků, kteří využívají pevný internet
xDSL, dosáhl na konci června 2017 výše 754 tis.
Díky zrychlení internetu prostřednictvím výstavby
předsunutých DSLAMů využívá vysokorychlostní
internet založený na technologii VDSL už téměř
70 % domácností (521 tis., meziročně o 11,3 %
více).
Celkový počet pevných hlasových linek klesl do
konce června 2017 meziročně o 14,0 % na 654 tis.
z důvodu pokračující substituce fixního volání
mobilním.
Celkové provozní výnosy v segmentu pevných linek
poklesly v prvním pololetí 2017 meziročně o 5,3 %
na 5 350 mil. Kč, zatímco ve druhém čtvrtletí
se snížily o 8,1 % na 2 594 mil. Kč. 11,4% nárůst
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výnosů z O2 TV nedokázal plně kompenzovat nižší
výnosy z tradičních hlasových služeb a pokračující
pokles výnosů z datových služeb.

Výsledky na Slovensku
Skupina O2 Slovakia 8) zaznamenala v prvním
pololetí 2017 nárůst počtu zákazníků a finanční
výkonnosti. Nadále tak pozitivně přispívá
do finančních výsledků celé Skupiny O2, když tvoří
19 % konsolidovaných výnosů a 22 % provozního
zisku EBITDA. Kromě nabídky mobilních služeb
pro rezidentní zákazníky a podnikatele začala
v průběhu prvního pololetí nově poskytovat
bezdrátový internet a digitální televizi O2 TV
s využitím technologie LTE TDD na frekvenčních
pásmech 3,5 GHz a 3,7 GHz. Prostřednictvím
společnosti O2 Business Services nabízí rovněž
služby pro firemní zákazníky a zákazníky ve veřejné
správě.
Na konci června 2017 dosáhl celkový počet
mobilních zákazníků na Slovensku již 1 903 tis.,
což představuje 3,5% meziroční nárůst. Tento
nárůst byl plně tažen vyšším počtem smluvních
zákazníků, jejichž počet se meziročně zvýšil
o 8,5 % na 1 108 tis., zatímco počet zákazníků
předplacených služeb dosáhl 795 tis. Struktura
zákaznické struktury se tak nadále zlepšuje a podíl
smluvních zákazníků na celkovém počtu zákazníků
dosáhl již 58,2 % (meziročně o 2,7 procentního
bodu více).
O2 Slovakia nadále registruje rostoucí zájem o své
portfolio chytrých telefonů. To se projevuje růstem
penetrace, která k 30. červnu 2017 dosáhla výše
58,7 %, meziročně o 5,7 procentního bodu více.
Podíl zákazníků s LTE telefony dosáhl rovných
40 %. S tím souvisí 14% nárůst počtu zákazníků
mobilního internetu, který dosáhl 897 tis. Díky
tomu vzrostly výnosy z mobilního internetu
meziročně o 37 %.

8) Včetně O2 Business Services, a. s. (100% dceřiná společnost
O2 Slovakia)
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Celkové provozní výnosy na Slovensku dosáhly
v prvním pololetí 2017 výše 3 466 mil. Kč,
meziročně o 8,0 % více. Bez zahrnutí roamingu 9)
by růst výnosů v eurech dosáhl 10 %. Za tímto
nárůstem stojí růst počtu zákazníků, rostoucí
podíl zákazníků smluvních služeb na celkovém
počtu zákazníků, nová nabídka prodeje mobilních
telefonů na splátky, která vedla k nárůstu
výnosů z prodeje zařízení a vyšší mobilní datové
výnosy. Provozní zisk EBITDA vzrostl v prvním
pololetí meziročně o 3,5 % na 1 095 mil. Kč,
což představuje EBITDA marži ve výši 32,6 %. Bez
zahrnutí výsledků společnosti O2 Business Services
by provozní zisk EBITDA na Slovensku v prvním
pololetí vzrostl meziročně o 2,3 % a EBITDA marže
by dosáhla 33,8 %.
Průměrný měsíční výnos na zákazníka (ARPU)
dosáhl v prvním pololetí 2017 výše 252 Kč,
(9,4 EUR). ARPU zákazníků smluvních služeb dosáhl
výše 339 Kč (12,7 EUR), zatímco ARPU zákazníků
předplacených služeb byl 148 Kč (5,5 EUR).

Výhled na druhé pololetí 2017
Ve druhém pololetí 2017 bude Skupina O2 v rámci
své strategie zaměřené na nabídku balíčků služeb
pro menší skupiny zákazníků pokračovat ve vývoji
dalších tarifů, které budou nabízet flexibilní
kombinaci mobilních a fixních služeb. První z nich,
O2 Spolu, se během několika týdnů od uvedení
na trh stal mezi zákazníky velmi oblíbeným.
V oblasti internetu pro domácnosti bude v České
republice nadále s deklarovanými investicemi
společnosti CETIN do zlepšení kvality a rychlosti
fixní vysokorychlostní sítě xDSL nabízet zákazníkům
službu Internet na doma. V oblastech s nižší
kvalitou této sítě bude nabízet bezdrátové řešení
založené na technologii LTE, kterou již pokrývá
99 % populace v České republice. O2 Slovakia
bude pokračovat ve výstavbě bezdrátové sítě
založené na technologii LTE TDD pro poskytování
služeb internetu pro domácnosti i korporátní
zákazníky a digitální televize O2 TV na Slovensku.

9) V zahraničí i příchozího
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Kromě toho podpoří splátkový prodej telefonů
na Slovensku další investicí do pracovního kapitálu.
Představenstvo Společnosti očekává, že nová
regulace evropského roamingu bude mít negativní
dopad na výši výnosů v obou zemích. Přesný dopad
není v současné době schopno kvantifikovat. Dále
očekává, že konsolidované výdaje na investice
budou ve druhém pololetí vyšší než v prvním.
Kromě výše zmíněných investic do bezdrátové sítě
LTE TDD zintenzivní O2 Slovakia výstavbu vlastní
mobilní sítě s cílem snížit závislost na národním
roamingu, a zlepšit tak do budoucna ziskovost.
Bude rovněž pokračovat v dalším rozšiřování
4G LTE sítě s cílem uspokojit rostoucí poptávku
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zákazníků po mobilních datech. V České republice
budou ve druhém pololetí vrcholit investice spojené
s transformací IT. Součástí investic budou rovněž
nabyté kmitočty v pásmu 3 700 MHz, které O2 CZ
vydražila v nedávno skončené aukci.
Kromě výše uvedených investic bude tvorba
hotovostních toků Skupiny O2 ve druhém
pololetí ovlivněna předplatbou ve výši zhruba
900 mil. Kč, kterou musí provést do konce
roku 2017 v souvislosti s prodloužením doby,
po kterou bude mít právo využívat ochrannou
známku O2, až do 27. ledna 2022 a prodloužením
smlouvy o partnerství se společností Telefónica
do stejného data.

26

Události ve správě
Skupiny O2
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4. Události ve správě Skupiny O2
Změny ve správě a řízení Společnosti za první
pololetí 2017 souvisely zejména se změnami
v organizační struktuře z přelomu roku 2016
a 2017, které byly popsány ve Výroční zprávě
za rok 2016, a s dalším vyladěním rolí v koncernu
O2 Czech Republic.
Došlo ke změně role dceřiné společnosti O2 IT
Services s.r.o. v rámci koncernu O2 Czech Republic,
a to z důvodu racionalizace a zvýšení efektivity této
společnosti včetně poskytovaných IT a ICT řešení.
K 1. květnu 2017 byly na O2 CZ převedeny dvě části
závodu O2 IT Services s.r.o., a to divize Aplikační
podpora a divize Standardní zákaznická řešení.
V návaznosti na utlumení komerčních aktivit
dceřiné společnosti EIH-LK, s.r.o. (dříve
Internethome, s.r.o.) společnost O2 CZ, jako jediný
společník, dne 28. března 2017 rozhodla o jejím
zrušení a vstupu do likvidace ke dni 1. dubna 2017.
Dceřiná společnost Bolt Start Up Development a.s.,
která provozuje startupový akcelerátor BOLT,
pokračovala v akvizicích technologických
společností a v lednu získala 100% podíl
ve společnosti INTENS Corporation s.r.o. a minoritní
podíly ve společnostech CROSS NETWORK
INTELLIGENCE s.r.o. a IP FABRIC, INC.

hodnotě 100 Kč a 4 Kč před zdaněním
(respektive 40 Kč před zdaněním) související
s rozdělením části emisního ážia. Rozhodným
dnem pro výplatu obou částek byl 10. květen
2017, jejich výplata začala 9. června 2017.
> Zvolila členem dozorčí rady Společnosti Ladislava
Bartoníčka, který byl od 19. října 2016 členem
dozorčí rady jmenovaným (kooptovaným) dozorčí
radou.
> Určila auditorskou společnost KPMG Česká
republika Audit, s.r.o. k provedení povinného
auditu pro rok 2017.
Přehled výsledků valné hromady je publikován
na internetových stránkách Společnosti
(http://www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady).

Představenstvo společnosti O2 CZ
Představenstvo se během první poloviny roku sešlo
na 11 zasedáních. V první polovině roku 2017
nedošlo v jeho složení k žádným změnám.

Dozorčí rada společnosti O2 CZ
Valná hromada společnosti O2 CZ –
10. května 2017
> Schválila řádnou účetní závěrku
a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2016
sestavenou podle Mezinárodních standardů
účetního výkaznictví. K oběma účetním
závěrkám vydal auditor KPMG Česká republika
Audit, s.r.o. výrok bez výhrad.
> Schválila rozdělení nekonsolidovaného zisku
za rok 2016 ve výši 5 393 886 560,62 Kč
a části emisního ážia Společnosti až do výše
1 240 880 268,00 Kč na výplatu dividend.
Na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč
byla vyplacena dividenda ve výši 17 Kč před
zdaněním, resp. 170 Kč na akcii v nominální
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Dozorčí rada se během první poloviny roku sešla
dvakrát. V první polovině roku 2017 nedošlo v jejím
složení k žádným změnám.

Výbor pro audit společnosti O2 CZ
Výbor pro audit se během první poloviny roku sešel
dvakrát. V první polovině roku 2017 nedošlo v jeho
složení k žádným změnám.

Vrcholové vedení O2 CZ
V první polovině roku 2017 nedošlo ve vrcholovém
vedení k žádným změnám.

28
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5. Finanční část

O2 Czech Republic a.s.
MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
ZA POLOLETÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNA 2017
SESTAVENÁ V SOULADU
S MEZINÁRODNÍM STANDARDEM ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ
IAS 34 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
Skupinu O2 Czech Republic („Skupina“) tvoří O2 Czech Republic a.s. („Společnost“) a její
dceřiné společnosti. Skupina je předním integrovaným telekomunikačním operátorem
na českém trhu poskytujícím plně konvergentní služby.
O2 Czech Republic je akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem v České
republice. Registrované sídlo Společnosti je na adrese Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, 140 22,
Česká republika.
Majoritním podílem (81,06%) na hlasovacích právech Společnosti disponoval
k 30. červnu 2017 nepřímo pan Petr Kellner, a to prostřednictvím společností PPF Telco B.V.
a PPF A3 B.V. ze skupiny PPF, kterou pan Petr Kellner ovládá.
Mezitímní konsolidovaná účetní závěrka není auditovaná.

Hlavní události prvního pololetí 2017
Zpětný odkup akcií
Během pololetí končícího 30. června 2017 pokračovala Společnost v souladu s rozhodnutím
valné hromady Společnosti ze dne 8. prosince 2015 týkajícího se zpětného odkupu vlastních
kmenových akcií (až do výše 10 % po dobu následujících 5 let) ve zpětném odkup vlastních akcií.
K 30. červnu 2017 držela Společnost celkem 6 810 202 vlastních kmenových akcií v souhrnné
pořizovací ceně 1 692 mil. Kč.

Úpis nového úvěru Schuldschein
Společnost 4. dubna 2017 úspěšně dokončila úpis nového financování (Schuldschein)
v celkové výši 3,5 miliardy Kč (3,0 mld. Kč a 20 mil. EUR). Společnost využila výhodných tržních
podmínek a financování se splatností 5 až 7 let použije pro všeobecné korporátní účely. Na
získání tohoto financování se podílely v roli aranžérů Societé Générale a UniCredit Bank.

Startup akcelerátor Bolt
V prvním pololetí roku 2017 pokračovala činnost startupového akcelerátoru Bolt, dceřiné
společnosti Bolt Start Up Development a.s., zaměřující se na podporu unikátních technologických
projektů.
V lednu 2017 získal Bolt 100% podíl v české společnosti INTENS Corporation s.r.o. poskytující
služby v oblasti dopravní telematiky. Společnost nabízí nejen analýzy a systémové návrhy IT řešení
v dopravě, ale i činnosti související s jejich praktickou realizací na straně softwarového vývoje.
Nově byl také pořízen minoritní podíl v české společnosti CROSS NETWORK INTELLIGENCE s.r.o.
zabývající se dokumentací a správou telekomunikačních a inženýrských sítí a dále v americké
společnosti IP FABRIC, INC poskytující platformu pro komplexní správu globálních IP sítí. Bolt dále
navázal spolupráci a podílí se na financování dalšího rozvoje slovenské společnosti Pygmalios
s.r.o. nabízející platformu pro detailní analýzu pohybu a spotřebního chování zákazníků v retailu.

Zkrácená příloha k mezitímní konsolidované účetní závěrce tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU
Sestavený za pololetí končící 30. června 2017
V milionech Kč

Výnosy
Ostatní výnosy z netelekomunikačních služeb
Aktivace dlouhodobých aktiv
Náklady
Zisk před započtením úroků, daní a odpisů
(EBITDA)

Poznámka

Za pololetí končící
30. června 2017

Za pololetí končící
30. června 2016

1

18 487

18 223

1

52
182
-13 628
5 093

146
149
-13 465
5 053

1

-1 672
0
3 421

-1 657
-116
3 280

18
-70
-3

18
-58
-5

1

3 366

3 235

1, 2

-734
2 632

-683
2 552

-103
-103

14
14

Celkový úplný výsledek očištěný o daň

2 529

2 566

Zisk po zdanění připadající:
Akcionářům Společnosti
Nekontrolním podílům

2 633
-1

2 552
0

Celkový úplný výsledek připadající:
Akcionářům Společnosti
Nekontrolním podílům

2 530
-1

2 566
0

9

8

Odpisy hmotných a nehmotných aktiv
Snížení hodnoty aktiv
Provozní zisk
Finanční výnosy
Finanční náklady
Podíl na ztrátě(-)/zisku(+) z investic účtovaných
ekvivalenční metodou
Zisk před zdaněním
Daň z příjmů
Zisk po zdanění
Ostatní úplný výsledek
Položky, které se následně mohou
reklasifikovat do hospodářského výsledku
Rozdíly z kurzových přepočtů
Ostatní úplný výsledek očištěný o daň

Zisk na akcii z pokračujících činností (Kč) –
základní*

3

* Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost nevydala žádné konvertibilní nástroje, nedochází ke zředění
zisku.

Zkrácená příloha k mezitímní konsolidované účetní závěrce tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA
Sestavená k 30. červnu 2017
V milionech Kč
AKTIVA

30. června 2017

31. prosince 2016

5 023
16 044
27
400
232
21 726

5 075
16 515
42
189
250
22 071

778
6 282
1
2 884
9 945

624
6 434
40
4 137
11 235

31 671

33 306

3 102
-1 692
10 676
1 014
13 100

3 102
-1 152
11 894
3 660
17 504

4
13 104

1
17 505

10 457
216
45
83
10 801

6 976
170
57
179
7 382

20
7 500
51
195
7 766

1
8 254
8
156
8 419

Závazky celkem

18 567

15 801

Vlastní kapitál a závazky celkem

31 671

33 306

Pozemky, budovy a zařízení
Nehmotná aktiva
Cenné papíry v ekvivalenci
Ostatní dlouhodobá aktiva
Odložená daňová pohledávka
Dlouhodobá aktiva
Zásoby
Pohledávky
Splatná daňová pohledávka
Peníze a peněžní ekvivalenty
Krátkodobá aktiva

Poznámka

13

6

Aktiva celkem
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY
Základní kapitál
Vlastní akcie
Emisní ážio
Nerozdělený zisk a ostatní fondy
Vlastní kapitál připadající akcionářům
mateřského podniku celkem
Nekontrolní podíly
Vlastní kapitál celkem
Dlouhodobé finanční závazky
Odložený daňový závazek
Dlouhodobé rezervy
Ostatní dlouhodobé závazky
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé finanční závazky
Obchodní a jiné závazky
Splatný daňový závazek
Krátkodobé rezervy
Krátkodobé závazky

3

8

Zkrácená příloha k mezitímní konsolidované účetní závěrce tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ZMĚNĚ VLASTNÍHO KAPITÁLU
Sestavený za pololetí končící 30. června 2017
Vlastní kapitál připadající akcionářům mateřského podniku
Rozdíly
Základní

V milionech Kč

Pozn.

K 1. lednu 2017
Ostatní úplný
výsledek

kapitál Emisní ážio

Vlastní

Vlastní

z kurzovýc

Nerozdělen

akcie

h přepočtů

Fondy

ý zisk

Nekontrol

kapitál

Celkem

ní podíly

celkem

3 102

11 894

-1 152

198

250

3 212

17 504

1

17 505

0

0

0

-103

0

0

-103

0

-103

0

0

0

0

0

2 633

2 633

-1

2 632

0

0

0

-103

0

2 633

2 530

-1

2 529

0

0

0

0

28

-28

0

0

0

Pořízení vlastních
akcií

0

0

-540

0

0

0

-540

0

-540

Akvizice dceřiných
podniků

0

0

0

0

0

0

0

4

4

Čistý zisk

1

Úplný výsledek
Kapitálové
příspěvky
a ostatní převody

Distribuce
odsouhlasené
v roce 2017

3

0

-1 241

0

0

0

-5 274

-6 515

0

-6 515

Distribuce k
vlastním akciím

3

0

23

0

0

0

98

121

0

121

3 102

10 676

-1 692

95

278

641

13 100

4

13 104

K 30. červnu
2017

Zkrácená příloha k mezitímní konsolidované účetní závěrce tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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6

Vlastní kapitál připadající akcionářům mateřského podniku
Rozdíly
Základní

V milionech Kč

Pozn.

K 1. lednu 2016
Ostatní úplný
výsledek
Čistý zisk

1

Úplný výsledek
Kapitálové
příspěvky
a ostatní převody
Pořízení vlastních
akcií

kapitál Emisní ážio

Vlastní

Vlastní

z kurzovýc

akcie

h přepočtů

Fondy

ý zisk

Nekontrol

kapitál

Celkem

ní podíly

celkem

Nerozdělen

3 102

11 894

0

198

191

2 959

18 344

0

18 344

0

0

0

14

0

0

14

0

14

0

0

0

0

0

2 552

2 552

0

2 552

0

0

0

14

0

2 552

2 566

0

2 566

0

0

0

0

59

-59

0

0

0

0

0

-527

0

0

0

-527

0

-527

Distribuce
odsouhlasené
v roce 2016

3

0

0

0

0

0

-4 964

-4 964

0

-4 964

Dividendy k
vlastním akciím

3

0

0

0

0

0

18

18

0

18

3 102

11 894

-527

212

250

506

15 437

0

15 437

K 30. červnu
2016
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MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ
Sestavený za pololetí končící 30. června 2017
V milionech Kč

Pozn.

Pololetí končící
30. června 2017

Pololetí končící
30. června 2016

Zisk před zdaněním
Úpravy o:
Podíl na zisku(-)/ztrátě(+) z investic účtovaných ekvivalenční
metodou
Výnosy z dividend
Odpisy hmotných aktiv
Odpisy nehmotných aktiv
Snížení hodnoty aktiv
Zisk(-)/ztráta(+) z prodeje dlouhodobých hmotných
a nehmotných aktiv
Čisté úrokové náklady
Kurzové zisky(-)/ztráty(+) (netto)
Změna reálné hodnoty
Změna stavu rezerv a opravných položek
Peněžní toky z provozní činnosti před změnou provozního
kapitálu
Změna provozního kapitálu:
Zvýšení(-)/snížení(+) pohledávek z obchodního styku a ostatních
pohledávek
Zvýšení(-)/snížení(+) stavu zásob
Zvýšení(+)/snížení(-) finančních závazků v reálné hodnotě s dopadem
do výkazu zisku a ztráty
Zvýšení(+)/snížení(-) obchodních a jiných závazků
Peněžní toky z provozní činnosti

3 366

3 235

3

5

-5
511
1 161
0
-1

-4
488
1 169
116
5

47
-12
6
143
5 219

23
5
3
79
5 124

-131

92

-171

169

1
-356
4 562

0
-430
4 955

Zaplacené úroky
Přijaté úroky
Zaplacená daň z příjmů
Čisté peněžní toky z provozní činnosti

-52
1
-603
3 908

-32
0
-870
4 053

-728
-912
13
-47
0
-20
5
-29
-8
0
-1 726

-635
-1 357
6
0
-10
-16
4
-450
0
432
-2 026

5 511
-2 000
-540
-6 394
-3 423

5 000
0
-527
-4 946
-473

-1 241

1 554

Peněžní toky z investiční činnosti
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Pořízení dceřiných společností
Pořízení cenných papírů v ekvivalenci
Pořízení ostatních investic
Přijaté dividendy
Zaplacená kauce ČTÚ
Poskytnuté půjčky
Snížení účelově vázaných prostředků
Čisté peněžní toky z investiční činnosti
Peněžní toky z finanční činnosti
Čerpání úvěrů
Splacení úvěrů
Pořízení vlastních akcií
Dividendy a jiné distribuce vyplacené
Čisté peněžní toky z finanční činnosti

8
8
3

Čisté zvýšení /snížení stavu peněz a peněžních ekvivalentů
Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku období
Vliv pohybu měnových kurzů na stav peněz a peněžních ekvivalentů

6

4 137
-12

1 538
3

Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období

6

2 884

3 095
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A

9

Základní zásady

Mezitímní konsolidovaná účetní závěrka byla zpracována v souladu s Mezinárodním
účetním standardem IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví.
Mezitímní konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje veškeré informace požadované při
roční účetní závěrce a měla by být čtena současně s roční konsolidovanou účetní závěrkou
Skupiny k 31. prosinci 2016.
Částky uvedené v této konsolidované účetní závěrce jsou vykázány v milionech korun
českých (mil. Kč), pokud není uvedeno jinak.
B

Významné účetní postupy

Účetní postupy použité při přípravě mezitímní konsolidované účetní závěrky jsou shodné
se všemi postupy použitými pro roční účetní závěrku za rok končící 31. prosince 2016.
C Změny v účetní politice
V období končícím 30. června 2017 byly aplikovány nové a revidované standardy účinné
pro účetní období od 1. ledna 2017. Nicméně přijetí těchto standardů nemělo žádný
dopad na tuto mezitímní konsolidovanou účetní závěrku.
D Očekávaný dopad nového standardu IFRS 15 - Výnosy ze smluv se zákazníky
Nový standard IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky je povinný pro účetní období
začínající 1. ledna 2018.
Skupina použije modifikovanou kumulativní retrospektivní metodu přechodu na nový
standard, což znamená, že kumulativní efekt k datu přechodu na nový standard bude
vykázán jako úprava počátečního zůstatku nerozděleného zisku k 1. lednu 2018.
Srovnatelné údaje za předcházející účetní období tak nebudou upraveny. Skupina bude
aplikovat nová pravidla pouze na smlouvy, které nejsou ukončeny k 1. lednu 2018.
Skupina použije portfoliový přístup pro smlouvy s podobnými podmínkami, které lze
seskupit do portfolií, neboť důvodně očekává, že výsledek uplatnění portfoliového
přístupu se nebude významně lišit od aplikace nových pravidel dle IFRS 15 pro každou
smlouvu zvlášť. Smlouvy s individualizovanými podmínkami, které není možné zařadit do
portfolií, budou posuzovány samostatně.
K datu sestavení této mezitímní konsolidované účetní závěrky je projekt implementace
IFRS 15 v pokročilé fázi implementace IT řešení – pilotní fáze projektu je naplánována na
druhé pololetí roku 2017. Před dokončením plného IT řešení není možné spolehlivě
odhadnout kvantitativní dopady nového standardu.
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E Sezónnost
V segmentu pevných linek i mobilním telekomunikačním segmentu nejsou žádné
významné sezónní výkyvy. Telekomunikační podnikání Skupiny není považováno za
sezónní.
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12

Informace o segmentech

Skupina vykazuje následující provozní segmenty:




Česká republika:


fixní segment – telefonní a datové služby využívající pevné telefonní sítě a WiFi
infrastrukturu, ICT služby poskytované Společností a ostatními konsolidovanými
podniky ve Skupině bez společnosti O2 Family, s.r.o.



mobilní segment – mobilní telefonní a datové služby poskytované Společností
a společností O2 Family, s.r.o.

Slovenská republika – telefonní a datové služby poskytované společností O2 Slovakia,
s.r.o. a O2 Business Services, a.s.

Výsledky všech segmentů do úrovně hrubé marže jsou pravidelně řízeny a ověřovány
vedoucí osobou účetní jednotky s pravomocí rozhodovat o prostředcích, jež mají být
segmentu přiděleny a posuzovat jeho výkonnost. Od úrovně provozních nákladů jsou
výsledky a alokace zdrojů kontrolovány a ověřovány vedením na úrovni celého segmentu.
Ceny mezi segmenty v letech 2017 a 2016 byly stanoveny na stejném základě jako ceny
pro ostatní mobilní operátory.
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Slovenská
republika

Eliminace
ČR vs SR

Skupina

15 228
51
144
15 423

3 466
1
33
3 500

-207
0
5
-202

18 487
52
182
18 721

-11 425

-2 405

202

-13 628

3 998

1 095

0

5 093

-1 338
0

-334
0

0
0

-1 672
0

2 660

761

0

3 421

-48
3
-7
-52

-3
0
3
0

3
-3
0
0

-48
0
-4
-52

-3
2 605
-526
2 079

0
761
-208
553

0
0
0
0

-3
3 366
-734
2 632

28 229
4 477
32 706

6 140
0
6 140

-7 175
0
-7 175

27 194
4 477
31 671

Obchodní a jiné závazky
Ostatní závazky
Závazky celkem

-5 938
-10 982
-16 920

-1 965
-741
-2 706

403
656
1 059

-7 500
-11 067
-18 567

Přírůstky dl. majetku*

875

357

0

1 232

Pololetí končící
30. června 2017
V milionech Kč
Výnosy
Přímé náklady na prodej
Hrubá marže
Ostatní výnosy z netelekomunikačních služeb
Aktivace dlouhodobých aktiv
Ostatní náklady kromě Přímých nákladů na
prodej
Zisk před započtením úroků, daní a odpisů
(EBITDA)
Výnosy
Ostatní výnosy z netelekomunikačních služeb
Aktivace dlouhodobých aktiv
Celkové konsolidované výnosy
Celkové konsolidované náklady
Zisk před započtením úroků, daní a odpisů
(EBITDA)
Odpisy hmotného a nehmotného majetku
Ztráta ze snížení hodnoty aktiv
Provozní zisk
Úrokové náklady
Úrokové výnosy
Ostatní finanční výnosy/(náklady)
Finanční ztráta (netto)
Podíl na ztrátě(-)/zisku(+) z investic účtovaných
ekvivalenční metodou
Zisk před zdaněním
Daň z příjmů
Zisk po zdanění
Aktiva (bez goodwillu)
Goodwill
Aktiva celkem

Česká republika

13

Fixní

Mobilní

5 350
-3 354
1 996

9 878
-4 693
5 185
51
144
-3 378
3 998

* Přírůstky dlouhodobého majetku neobsahují dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (včetně goodwillu)
identifikovaný během podnikových kombinací.
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Slovenská
republika

Eliminace
ČR vs SR

Skupina

15 209
143
121
15 473

3 208
3
24
3 235

-194
0
4
-190

18 223
146
149
18 518

-11 478

-2 177

190

-13 465

3 995

1 058

0

5 053

-1 318
-116

-339
0

0
0

-1 657
-116

Provozní zisk

2 561

719

0

3 280

Úrokové náklady
Úrokové výnosy
Ostatní finanční výnosy/(náklady)
Finanční ztráta (netto)
Podíl na ztrátě společného podniku
Zisk před zdaněním
Daň z příjmů
Zisk po zdanění

-36
13
-14
-37
-5
2 519
-488
2 031

0
0
-3
-3
0
716
-195
521

0
0
0
0
0
0
0
0

-36
13
-17
-40
-5
3 235
-683
2 552

27 672
4 456
32 128

5 246
0
5 246

-6 409
0
-6 409

26 509
4 456
30 965

Obchodní a jiné závazky
Ostatní závazky
Závazky celkem

-5 703
-8 447
-14 150

-1 636
-36
-1 672

279
15
294

-7 060
-8 468
-15 528

Přírůstky dl. majetku*

892

247

-10

1 129

Pololetí končící
30. června 2016
V milionech Kč
Výnosy
Přímé náklady na prodej
Hrubá marže
Ostatní výnosy z netelekomunikačních služeb
Aktivace dlouhodobých aktiv
Ostatní náklady kromě Přímých nákladů na
prodej
Zisk před započtením úroků, daní a odpisů
(EBITDA)
Výnosy
Ostatní výnosy z netelekomunikačních služeb
Aktivace dlouhodobých aktiv
Celkové konsolidované výnosy
Celkové konsolidované náklady
Zisk před započtením úroků, daní a odpisů
(EBITDA)
Odpisy hmotného a nehmotného majetku
Ztráta ze snížení hodnoty aktiv

Aktiva (bez goodwillu)
Goodwill
Aktiva celkem

Česká republika

14

Fixní

Mobilní

5 652
-3 531
2 121

9 557
-4 602
4 955
143
121
-3 344
3 995

* Přírůstky dlouhodobého majetku neobsahují dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (včetně goodwillu)
identifikovaný během podnikových kombinací.
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2

15

Daň z příjmů

V milionech Kč

Pololetí končící
30. června 2017

Pololetí končící
30. června 2016

Celkový daňový náklad obsahuje:
Běžnou daňovou povinnost
Odloženou daň
Daň z příjmů

685

634

49

49

734

683

Pro kalkulaci odložené daně byla použita statutární sazba 19 % pro Českou republiku
(2016: 19 %) a 21 % pro Slovenskou republiku (2016: 22 %).
3

Dividendy, jiné distribuce a zisk na akcii

V milionech Kč

Pololetí končící
30. června 2017

Dividendy přiznané (včetně srážkové daně)

5 274

Jiné distribuce

1 241
6 515

Celkem odsouhlasené distribuce

Pololetí končící
30. června
2016
4 964
0
4 964

Částka dividend obsahuje srážkovou daň vyplácenou Společností. Za rok 2017 a 2016
nebyly vyplaceny žádné zálohy na podíl na zisku. Schválení zisku za rok 2016 a rozhodnutí
o výplatě dividend se uskutečnilo na valné hromadě, která se konala 10. května 2017
(za rok 2015: 19. dubna 2016). Na základě rozhodnutí valné hromady byly dividendy ve výši
17 Kč na akcii v nominální hodnotě 10 Kč a ve výši 170 Kč na akcii v nominální hodnotě
100 Kč ze zisku 2016 splatné 9. června 2017 (ze zisku 2015: 16 Kč, respektive 160 Kč).
Dividendy k vlastním akciím v celkové výši 98 mil. Kč (2016: 18 mil. Kč) zůstaly na účtu
nerozděleného zisku minulých let.
Valná hromada Společnosti schválila kromě výplaty dividend i rozdělení části emisního ážia
mezi akcionáře, a to v celkové výši až 1 241 mil. Kč. Na každou akcii v nominální hodnotě
10 Kč připadá částka ve výši 4 Kč před zdaněním (na akcii v nominální hodnotě 100 Kč
připadá částka ve výši 40 Kč před zdaněním). Společnosti nevzniklo právo na výplatu částky
související s výplatou emisního ážia u vlastních akcií. Tato část emisního ážia ve výši 23 mil.
Kč zůstala na účtu emisního ážia.
Zisk na akcii je počítán jako podíl čistého zisku k rozdělení a váženého průměrného počtu
vydaných běžných akcií během období. Vážený průměrný počet akcií bere v potaz změny
v počtu vlastních akcií v průběhu roku.
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Vážený průměr počtu běžných akcií v oběhu (v tis. ks)
Čistý zisk připadající akcionářům Společnosti (v mil. Kč)
Zisk na akcii (Kč)

4

Pololetí končící
30. června 2017
304 552
2 633
9

16

Pololetí končící
30. června 2016
309 189
2 552
8

Pozemky, budovy a zařízení

Během pololetí končícího 30. června 2017 pořídila Skupina pozemky, budovy a zařízení
ve výši 528 mil. Kč (za pololetí končící 30. června 2016: 433 mil. Kč) a vyřadila aktiva
v zůstatkové hodnotě 1 mil. Kč (za pololetí končící 30. června 2016: 85 mil. Kč).
5

Nehmotná aktiva

Během pololetí končícího 30. června 2017 pořídila Skupina nehmotná aktiva v celkové
výši 704 mil. Kč (za pololetí končící 30. června 2016: 696 mil. Kč) a vyřadila aktiva
v zůstatkové hodnotě 11 mil. Kč (za pololetí končící 30. června 2016: 29 mil. Kč).
6

Peníze a peněžní ekvivalenty

V milionech Kč
Peněžní zůstatky a ostatní peněžní ekvivalenty
Peněžní zůstatky a ostatní peněžní ekvivalenty mezi
spřízněnými osobami (Poznámka č. 12)
Celkem peníze a peněžní ekvivalenty

30. června
2017
1 714
1 170

31. prosince
2016
2 098
2 039

2 884

4 137

K 30. červnu 2017 měla Skupina k dispozici 5 660 mil. Kč (k 31. prosinci 2016:
5 662 mil. Kč) garantovaných nečerpaných úvěrových zdrojů.
K 30. červnu 2017 a 31. prosinci 2016 nebyly zastaveny žádné peníze a peněžní
ekvivalenty.
7

Zásoby

K 30. červnu 2017 vykázala Skupina opravnou položku ve výši 75 mil. Kč
(k 31. prosinci 2016: 81 mil. Kč), snižující hodnotu zásob k jejich čisté realizovatelné
hodnotě.
8

Finanční závazky

Dne 16. prosince 2015 uzavřela Společnost smlouvu o dlouhodobém úvěru v celkové výši
až do 12 miliard Kč se splatností 5 let. Úroková sazba úvěru je 1M PRIBOR plus marže ve
výši 0,60 %. Úvěr není zajištěn majetkem Skupiny.
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Dne 24. ledna 2017 načerpala Společnost dle smlouvy o dlouhodobém úvěru facilitu ve
výši 1 miliardy Kč a následně dne 31. března 2017 facilitu ve výši 1 miliardy Kč. Tyto facility
Společnost dne 24. dubna 2017 a 28. dubna 2017 splatila.
K 30. červnu 2017 měla Společnost načerpáno celkem 7 miliard Kč ze svého
dlouhodobého úvěrového rámce.
Společnost 4. dubna 2017 úspěšně dokončila úpis šesti tranší nového financování
Schuldschein v celkové výši 3,5 miliardy Kč (3,0 mld. Kč a 20 mil. EUR) se splatností 5 a 7
let. Na získání tohoto financování se podílely v roli aranžérů Societé Générale a UniCredit
Bank.
Úrokové sazby a splatnosti jednotlivých tranší jsou následující:
Tranše
Schuldschein - CZK 5Y float

CZK

Objem
v dané měně
90 000 000

Schuldschein - CZK 7Y float

CZK

130 000 000

3M PRIBOR + 1,05%

5. dubna 2024

Schuldschein - EUR 5Y float

EUR

11 000 000

6M EURIBOR + 1,30%

5. dubna 2022

Schuldschein - EUR 7Y float

EUR

9 000 000

6M EURIBOR + 1,50%

5. dubna 2024

Schuldschein - CZK 5Y fix

CZK

470 000 000

1,316%

5. dubna 2022

Schuldschein - CZK 7Y fix

CZK

2 280 000
000

1,734%

5. dubna 2024

9

Měna

Úroková sazba

Splatnost

3M PRIBOR + 0,75%

5. dubna 2022

Náklady na restrukturalizaci

Během pololetí končícího 30. června 2017 Skupina vykázala náklady na restrukturalizaci
v celkové výši 17 mil. Kč (za pololetí končící 30. června 2016: 49 mil. Kč).
10

Potenciální závazky a soudní spory

Společnost je účastníkem několika soudních sporů vyplývajících z běžného obchodního
styku. V průběhu prvního pololetí 2017 došlo oproti výroční zprávě za rok 2016
k následujícím změnám.
I. TELECONSULT- INTERNATIONAL, spol. s r.o. – žaloba o 54,4 mil. Kč
Vrchní soud v Praze na základě odvolání Společnosti změnil napadený rozsudek tak, že
žaloba proti Společnosti byla zamítnuta zcela. Rozsudek byl doručen dne 11. července
2017, čímž bylo řízení pravomocně ukončeno.
II. BELL TRADE s.r.o. – žaloba o 5,2 mld. Kč
S ohledem na neustálé pokusy organizované vzájemně propojenými společnostmi BELL
TRADE a PET-PACK SK s.r.o. se Společnost obrátila na Městský soud v Praze se žalobou
Zkrácená příloha k mezitímní konsolidované účetní závěrce tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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na určení, že žádné smlouvy nebyly nikdy uzavřeny a Společnost nemá žádné závazky
z těchto neuzavřených smluv. Městský soud v Praze potvrdil argumenty Společnosti a na
jednání dne 26. června 2017 žalobě vyhověl.
III. Ostatní
V ostatních významných soudních sporech, které byly uvedeny v konsolidované účetní
závěrce Skupiny k 31. prosinci 2016 obsažené ve výroční zprávě za rok 2016, nedošlo
v mezidobí k vývoji.
Skupina je také účastníkem dalších méně významných soudních sporů. Souhrnná hodnota
sporů, kde žalovaná částka převyšuje 5 milionů Kč a které nebyly v prvním pololetí 2017
pravomocně ukončeny, dosahuje výše 75 mil. Kč. Konsolidovaná účetní závěrka
zohledňuje i tyto menší spory, rizika z těchto jednotlivých sporů však nejsou významná.
Zveřejnění dalších informací o uvedených sporech nepovažuje Společnost za vhodné,
neboť by mohla ohrozit strategii Společnosti v těchto věcech.
Společnost je přesvědčena, že všechna rizika související se soudními spory jsou v účetní
závěrce odpovídajícím způsobem zohledněna.
11

Investiční přísliby

Investiční výdaje smluvně potvrzené dosud nezahrnuté v konsolidované účetní závěrce
k 30. červnu 2017 představují 584 mil. Kč (k 31. prosinci 2016: 293 mil. Kč) a pojí se
zejména k telekomunikačním sítím a servisním smlouvám.
12

Transakce se spřízněnými osobami

Společnosti PPF Telco B.V. a PPF A3 B.V., jejichž prostřednictvím pan Petr Kellner ovládá
Skupinu, jsou součástí skupiny PPF.
Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb,
přes telekomunikace, nemovitosti až po biotechnologie. Skupina PPF působí v Evropě,
Rusku, Asii a USA.
Všechny transakce se spřízněnými osobami byly uskutečněny na základě běžných
obchodních podmínek a v tržních cenách. Zůstatky pohledávek a závazků nejsou úročeny
(vyjma finančních aktiv a pasiv určených k financování), nejsou zajištěny a plnění se
očekává buď v hotovosti nebo jsou prováděny vzájemné zápočty. Zůstatky finančních aktiv
jsou prověřovány na snížení hodnoty k datu účetní závěrky. K 30. červnu 2017 a
k 31. prosinci 2016 nebyla účtována žádná opravná položka z titulu snížení hodnoty.
Skupina neposkytla žádné úvěry spřízněným osobám.
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Významné uskutečněné transakce se spřízněnými osobami:
I. Mateřská společnost:
Během pololetí končícího 30. června 2017 byly vyplaceny dividendy a jiné distribuce
pro akcionáře ze skupiny PPF v celkové výši 5 281 mil. Kč (za pololetí končící 30. června
2016: 4 172 mil. Kč). Závazek z titulu výplaty části dividendy vůči mateřské společnosti byl
k 30. červnu 2017 a k 31. prosinci 2016 zcela splacen.
II. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN):
Po rozdělení Společnosti v roce 2015 vznikly Skupině nové obchodní vztahy se společností
CETIN z titulu nákupu fixních a mobilních telekomunikačních služeb a ostatních služeb.
Tyto služby jsou poskytovány na základě uzavřených velkoobchodních smluv a představují
pro Skupinu významnou položku nákladů na propojení.
Mezi nejvýznamnější vztahy patří následující velkoobchodní smlouvy:
a) smlouva o službách mobilní sítě
Předmětem této smlouvy je poskytování služby pokrytí mobilním signálem CDMA, 2G, 3G
a LTE na území České republiky. Součástí dohody jsou také ujednání o rozvoji, provozu
a podpoře sítě, přenosová kapacita sítě, nové služby, rozšíření služeb a kolokace. Smlouva
je uzavřená na dobu 30 let. Skupina má závazek odebírat služby po dobu 7 let za roční
fixní úplatu 4,4 mld. Kč. Výše odměny (paušál) se prvních 7 let nemění, dva roky před
vypršením této lhůty začne vyjednávání o ceně na další období.
b) smlouva o přístupu k veřejné pevné komunikační síti (tzv. MMO)
Předmětem smlouvy MMO je přístup k veřejné pevné komunikační síti CETIN,
k poskytování velkoobchodní služby připojení v koncovém bodě a velkoobchodní služby
přístupu k veřejně dostupným službám elektronických komunikací a s nimi související
doplňkové služby. Smlouva je uzavřená na dobu neurčitou, kde Společnost platí měsíční
periodické ceny (počet přípojek za období krát ceníkové jednotkové ceny) a zavazuje se
odebírat minimálně 640 tisíc xDSL linek po dobu 7 let od podepsání smlouvy (co
představuje pouze část celkového plnění). Celkové plnění ze smlouvy za první pololetí roku
2017 bylo přibližně 2 029 mil. Kč (za pololetí končící 30. června 2016: 2 090 mil. Kč).
c) smlouva o přístupu ke koncovým úsekům (tzv. RADO)
CETIN umožní Skupině přístup ke koncovým úsekům, který zahrnuje poskytování
přenosové kapacity mezi koncovým bodem sítí elektronických komunikací a předávacím
bodem umístěným v kolokaci v rámci jednoho kraje. Za poskytnuté plnění dle této smlouvy
bude Společnost platit jednorázové ceny za zřízení, změnu rychlosti, přeložení nebo
přemístění koncového bodu a pravidelné měsíční poplatky za poskytnuté úseky dle
přenosové rychlosti. Plnění ze smlouvy za první pololetí roku 2017 bylo přibližně 445 mil.
Kč (za pololetí končící 30. června 2016: 470 mil. Kč).
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Dceřiné a přidružené společnosti a společné podniky

K 30. červnu 2017:
Dceřiné společnosti

Podíl
Skupiny

Země
původu

Předmět činnosti

Metoda konsolidace

Mobilní služby a služby
v oblasti internetu a
přenosu dat
Služby přístupu k internetu
na technologii WiFi

Konsolidovaná
(plná konsolidace)

Mobilní služby a služby
v oblasti internetu a
přenosu dat
Digitální televize

Konsolidovaná
(plná konsolidace)

1.

O2 Slovakia, s.r.o.

100 %

Slovensko

2.

100 %

Česká
republika

3.

EIH - LK s.r.o.
(dříve
Internethome,
s.r.o.)
O2 Family, s.r.o.

100 %

Česká
republika

4.

O2 TV s.r.o.

100 %

5.

O2 IT Services
s.r.o.
Bolt Start Up
Development a.s.
O2 Business
Services, a.s.

100 %

Česká
republika
Česká
republika
Česká
republika
Slovensko

8.

eKasa s.r.o.

100 %

Česká
republika

9.

O2 Financial
Services s.r.o.

100 %

Česká
republika

10.

90 %

11.

iCORD
International s.r.o.
Misterine s.r.o.

On-line komunikační
platforma
Virtuální a rozšířená realita

12.

TapMedia s.r.o.

51 %

13.

INTENS
Corporation s.r.o.

Česká
republika
Česká
republika
Česká
republika
Česká
republika

23 %

Česká
republika

Poskytování služeb
certifikační autority

Nekonsolidovaná
(nevýznamná)

6.
7.

Přidružené společnosti
14. První certifikační
autorita, a.s.

100 %
100 %

80 %

100 %

Servisní služby v oblasti
informačních technologií
Startup fond
Mobilní služby a služby
v oblasti internetu a
přenosu dat
Poskytovatel řešení pro
elektronickou evidenci
tržeb
Zprostředkovatel
finančních služeb

Vývoj mobilních aplikací
Poskytovatel služeb
v oblasti dopravní
telematiky

Konsolidovaná
(plná konsolidace)

Konsolidovaná
(plná konsolidace)
Konsolidovaná
(plná konsolidace)
Konsolidovaná
(plná konsolidace)
Konsolidovaná
(plná konsolidace)
Konsolidovaná
(plná konsolidace)
Konsolidovaná
(plná konsolidace)
Konsolidovaná
(plná konsolidace)
Nekonsolidovaná
(nevýznamná)
Konsolidovaná
(plná konsolidace)
Konsolidovaná
(plná konsolidace)

15.

AUGUSTUS,
spol. s r.o.

40 %

Česká
republika

Aukční prodej a poradenské
služby

Nekonsolidovaná
(v konkurzu)

16.

Dateio s.r.o.

21 %

Česká
republika

Vývoj marketingové
platformy pro cílený
marketing

Konsolidovaná
(Ekvivalenční
metoda)

Zkrácená příloha k mezitímní konsolidované účetní závěrce tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

O2 Czech Republic a.s. | Pololetní zpráva 2017

50

O2 Czech Republic a.s.
Zkrácená příloha k mezitímní konsolidované účetní závěrce za pololetí končící 30. června 2017

21

Společné podniky
17.

Tesco Mobile ČR
s.r.o.

50 %

Česká
republika

Virtuální operátor na
předplacené mobilní
služby

Konsolidovaná
(Ekvivalenční metoda)

18.

Tesco Mobile
Slovakia, s.r.o.

50 %

Slovensko

Virtuální operátor na
předplacené mobilní
služby

Nekonsolidovaná
(nevýznamná)

K 28. únoru 2017 navýšila Skupina prostřednictvím dceřiné společnosti Bolt Start Up
Development a.s. podíl ve společnosti TapMedia s.r.o., ve které získala nově kontrolu.
Při akvizici byl identifikován goodwill ve výši 13 mil. Kč odpovídající rozdílu mezi reálnou
hodnotou nabytých čistých aktiv a součtem celkové kupní ceny a nekontrolního podílu
oceněného poměrným podílem na čistých identifikovatelných aktivech nabývané
společnosti.
Prostřednictví dceřiné společnosti Bolt Start Up Development a.s. získala dále Skupina
k 1. lednu 2017 kontrolu nad společností INTENS Corporation s.r.o., ve které získala 100%
podíl. Při akvizici byl identifikován goodwill ve výši 6 mil. Kč odpovídající rozdílu reálné
hodnoty nabytých čistých aktiv a celkové kupní ceny.
14

Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Prodloužení užívání značky O2 do ledna 2022
Společnost prodloužila dobu, po kterou bude mít právo využívat ochrannou známku O2
za již dohodnutý poplatek o další tři roky nad rámec současného období do 27. ledna
2019, tj. nově až do 27. ledna 2022. Kromě toho do stejného data prodloužila smlouvu
o partnerství se společností Telefónica. Zároveň bude mít Společnost možnost dále
jednostranně prodloužit právo využívat ochrannou známku O2 o dalších pět let, tj. až do
27. ledna 2027, s tím, že zároveň dojde ke snížení celkové výše ceny za ochrannou známku
O2. Podmínkou prodloužení práva využívat ochrannou známku O2 a smlouvy o partnerství
do 27. ledna 2022 je předplatba ve výši zhruba 900 mil. Kč, kterou musí Společnost
provést do konce roku 2017.
Aukce spektra v pásmu 3 700 MHz
V červenci 2017 vydražila Společnost v aukci spektra strategicky důležitý blok 40 MHz
v pásmu 3 700 MHz za celkovou cenu ve výši 203 mil. Kč.
Obnova stávajícího přídělu rádiových kmitočtů v pásmu 450 MHz
Na základě zveřejnění konečného znění přezkumu obnovy stávajícího přídělu rádiových
kmitočtů v pásmu 450 MHz na dobu 15 let od ukončení platnosti dosavadního přídělu,
tj. do 7. února 2033, a výsledků znaleckého posudku obdržela Společnost od Českého
telekomunikačního úřadu dne 8. srpna 2017 výzvu k podání žádosti o udělení přídělu
těchto rádiových kmitočtů. Společnost podala žádost dne 9. srpna 2017 a zároveň
uhradila částku za udělení práva ve výši 210 mil. Kč.
Zkrácená příloha k mezitímní konsolidované účetní závěrce tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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Zkrácená příloha k mezitímní konsolidované účetní závěrce za pololetí končící 30. června 2017

22

Tyto skutečnosti nemají žádný dopad na konsolidovanou účetní závěrku za pololetí končící
30. června 2017.
Ostatní
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným dalším událostem, které by měly významný
dopad na konsolidovanou účetní závěrku za pololetí končící 30. června 2017.

23. srpna 2017

Tomáš Budník
generální ředitel
předseda představenstva

Tomáš Kouřil
finanční ředitel
místopředseda představenstva

Zkrácená příloha k mezitímní konsolidované účetní závěrce tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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Prohlášení
oprávněných osob
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6. Prohlášení osob odpovědných za pololetní zprávu
Tomáš Budník, předseda představenstva společnosti O2 Czech Republic a.s.
a
Tomáš Kouřil, místopředseda představenstva společnosti O2 Czech Republic a.s.

prohlašují, že podle jejich nejlepšího vědomí podává konsolidovaná pololetní zpráva věrný a poctivý obraz
o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Společnosti a jejího konsolidačního
celku za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti
a výsledků hospodaření.

Tomáš Budník

Tomáš Kouřil

předseda představenstva

místopředseda představenstva

V Praze dne 23. srpna 2017
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O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
t.: 800 02 02 02
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