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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“
Skupinu O2 Czech Republic („Skupina“) tvoří O2 Czech Republic a.s. („Společnost“) a její dceřiné společnosti.
Číselné údaje a informace uvedené v této Pololetní zprávě nejsou ověřeny auditorem.
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Vybrané finanční
a provozní ukazatele

Vybrané finanční a provozní ukazatele
Finanční výsledky byly převzaty z Mezitímní konsolidované účetní závěrky za pololetí končící 30. června 2019
sestavené v souladu s mezinárodním účetním standardem IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví ve znění
přijatém Evropskou unií.
		

1H 2019 1

1H 2018 2

Finanční ukazatele (v milionech Kč)		
Výnosy		
18 989
Provozní zisk před odpisy (EBITDA)
6 055
Provozní zisk		
3 479
Zisk před zdaněním
3 312
Zisk po zdanění
2 604
Aktiva celkem		
45 983
Pozemky, budovy a zařízení
6 132
Nehmotná aktiva
16 251
Vlastní kapitál celkem
11 457
Finanční závazky (krátkodobé a dlouhodobé)
14 578
Výdaje na investice (přírůstky majetku)
1 055

18 599
5 378
3 581
3 501
2 776
36 130
6 130
17 164
15 225
10 499
1 365

Provozní ukazatele (na konci období)		
Fixní hlasové linky (v tis.)
490
Fixní vysokorychlostní internet (v tis.) 3
708
Placená televize – O2 TV (IPTV a OTT, v tis.)
381
Registrovaní mobilní zákazníci v České republice (v tis.) 4
5 597
Aktivní mobilní zákazníci na Slovensku (v tis.) 5
2 081
Počet zaměstnanců Skupiny
5 230

554
708
287
5 431
1 975
5 296

Poměrové ukazatele 		
EBITDA marže (EBITDA/výnosy, v %) 6
31,9
Poměr zisku po zdanění k výnosům (v %)
13,7
Poměr výdajů na investice k výnosům (v %)
5,6
ROA (poměr zisku po zdanění k celkovým aktivům, v %, anualizováno)
11,3
ROE (poměr zisku po zdanění k vlastnímu kapitálu, v %, anualizováno)
45,5
Hrubá zadluženost (poměr finančních závazků k vlastnímu kapitálu, v %) 7
127,2
Čistý dluh / EBITDA (anualizováno) 8
0,48
Zisk 9 na akcii – konsolidovaný (Kč)
8,6
– nekonsolidovaný (Kč)
11,0

28,9
14,9
7,3
14,1
44,0
92,7
0,41
9,2
11,4

Makroekonomické ukazatele 10		
Směnný kurz Kč/EUR – průměr za období
25,45
25,50
Směnný kurz Kč/EUR – na konci období
25,68
26,02

1 Finanční a poměrové ukazatele z rozvahy k 30. červnu 2019 a z výkazu o plném výsledku za pololetí končící 30. června 2019,
provozní ukazatele k 30. červnu 2019.
2 Finanční a poměrové ukazatele z rozvahy k 31. prosinci 2018 a z výkazu o plném výsledku za pololetí končící 30. června 2018,
provozní ukazatele k 30. červnu 2018.
3 Přes pevnou linku (ADSL, VDSL, optika) a pomocí bezdrátové technologie (4G LTE, WTTx).
4 Zákazníci, kteří generovali výnosy v posledních 13 měsících.
5 Zákazníci, kteří generovali výnosy v posledních 3 měsících.
6 1H 2019: EBITDA včetně dopadu IFRS 16 (29,9 % bez dopadu IFRS 16).
7 1H 2019: bez závazků z leasingu (dopad IFRS 16).
8 Čistý dluh = finanční závazky minus peníze a peněžní ekvivalenty; 1H 2019: finanční závazky bez závazků z leasingu, EBITDA
včetně dopadu IFRS 16 (0,51 bez dopadu IFRS 16).
9 Zisk po zdanění připadající akcionářům Společnosti / vážený průměr počtu běžných akcií v oběhu.
10 Zdroj: internetové stránky České národní banky (Kurzy devizového trhu).

O2 Czech Republic a.s. | Pololetní zpráva 2019

5

Alternativní výkonnostní ukazatele
Pololetní zpráva uvádí některé alternativní výkonnostní ukazatele, které nejsou standardně vykazovány
v rámci konsolidovaných finančních výkazů připravovaných v souladu s Mezinárodními standardy účetního
výkaznictví (IFRS) ve znění přijatém Evropskou unií. Společnost informuje o alternativních výkonnostních
ukazatelích, které jsou doplňkovou informací k účetním výkazům a napomáhají celkovému posouzení
ekonomické situace a výkonnosti Skupiny, v souladu s Obecnými pokyny k alternativním výkonnostním
ukazatelům vydanými Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA).

Ukazatel

Definice

Účel

Sesouhlasení s účetní závěrkou
(v milionech Kč)

EBITDA

Zisk před započtením
úroků, daní a odpisů

Ukazuje provozní
výkonnost společnosti

viz Mezitímní konsolidovaný výkaz o úplném
výsledku (EBITDA):
1H 2018: 5 378 mil. Kč
1H 2019: 6 055 mil. Kč [5 675 mil. Kč bez
dopadu IFRS 16 (6 055 – 380)]

EBITDA
marže

Poměr zisku před
započtením úroků,
daní a odpisů (EBITDA)
k výnosům

Měří provozní ziskovost
společnosti

viz Mezitímní konsolidovaný výkaz o úplném
výsledku (Výnosy a EBITDA):
1H 2018: 5 378/18 599 = 28,9 %
1H 2019: 6 055/18 989 = 31,9 % [29,9 %
bez dopadu IFRS 16 (5 675/18 989)]

ROA

Poměr zisku po zdanění
k celkovým aktivům

Ukazuje, jak efektivně
jsou aktiva využívána
k tvorbě zisku

viz Mezitímní konsolidovaný výkaz o úplném
výsledku (Zisk po zdanění) a Konsolidovaná
rozvaha (Aktiva celkem):
1H 2018: 2 776*2/39 346 = 14,1 %
1H 2019: 2 604*2/45 983 = 11,3 %

ROE

Poměr zisku po zdanění
k vlastnímu kapitálu

Poměrový ukazatel
dosaženého zisku
a investovaného kapitálu
akcionářů do společnosti

viz Mezitímní konsolidovaný výkaz o úplném
výsledku (Zisk po zdanění) a Mezitímní
konsolidovaná rozvaha
(Vlastní kapitál celkem):
1H 2018: 2 776*2/12 603 = 44,0 %
1H 2019: 2 604*2/11 457 = 45,5 %

Hrubá
Poměr finančních
zadluženost závazků (bez závazků
z leasingu) k vlastnímu
kapitálu

Vyjadřuje, jak velký
poměr finančních
závazků k vlastnímu
kapitálu používá
společnost ke svému
provozu

viz Mezitímní konsolidovaná rozvaha (Vlastní
kapitál celkem, Dlouhodobé a krátkodobé
finanční závazky):
1H 2018: (11 662+28)/12 603 = 92,7 %
1H 2019: (14 539+39)/11 457 = 127,2 %

Čistý dluh/
EBITDA

Měří schopnost
společnosti splatit své
dluhy; přibližně vyjadřuje,
za jak dlouhou dobu
je společnost schopná
splatit všechny své dluhy
za použití svého běžného
zdroje provozního
peněžního toku

viz Mezitímní konsolidovaný výkaz o úplném
výsledku (EBITDA) a Mezitímní konsolidovaná
rozvaha (Peníze a peněžní ekvivalenty,
Dlouhodobé a krátkodobé finanční závazky):
1H 2018: (11 662+28-7 322)/(5 378*2) = 0,41
1H 2019: (14 539+39-8 813)/(6 055*2) = 0,48
[0,51 bez dopadu IFRS 16 (14 539+39-8 813)/
((6 055 -380)*2)]

Poměr finančních
závazků minus peníze
a peněžní ekvivalenty
k zisku před započtením
úroků, daní a odpisů
(EBITDA)
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Ukazatel

Definice

Účel

Sesouhlasení s účetní závěrkou
(v milionech Kč)

Výdaje na
investice/
Výnosy

Poměr výdajů
na investice (přírůstků
dlouhodobého majetku)
k výnosům

Vyjadřuje, jakou výši
investic vynakládá
společnost do svého
budoucího rozvoje

Přírůstky dlouhodobého majetku jsou uvedeny
v poznámce č. 6 a 7 přílohy k Mezitímní
konsolidované účetní závěrce:
1H 2018: 1 365/18 599 = 7,3 %
1H 2019: 1 055/18 989 = 5,6 %

Volné
hotovostní
toky

Čisté peněžní toky
z provozní činnosti
minus čisté peněžní
toky z investiční činnosti
(od roku 2019 jsou
zaplacené úroky, včetně
úrokových nákladů
na závazky z leasingu,
zahrnuty v peněžních
tocích z finanční činnosti,
zatímco do konce roku
2018 byly zahrnuty
v čistých peněžních
tocích z provozní
činnosti; srovnatelné
údaje za předchozí
období byly upraveny)

Měří výši peněz
a peněžních ekvivalentů,
kterou společnost
vygeneruje po úhradě
všech položek nutných
k zabezpečení jejího
chodu

viz Mezitímní konsolidovaný výkaz peněžních
toků (Čisté peněžní toky z provozních činnosti,
Čisté peněžní toky z investiční činnosti):
1H 2018: 3 514 – 1 378 = 2 136 mil. Kč
1H 2019: 4 483 – 1 712 = 2 771 mil. Kč

O2 Czech Republic a.s. | Pololetní zpráva 2019

7

Zpráva představenstva
k výsledkům Skupiny
v prvním pololetí 2019

Zpráva představenstva k výsledkům Skupiny
v prvním pololetí 2019
V této kapitole představenstvo Společnosti poskytuje
informace o podnikatelské činnosti a výsledcích
hospodaření Skupiny za první pololetí roku 2019,
včetně důležitých faktorů, které měly vliv na její
podnikatelskou činnost a výsledky hospodaření,
a srovnání s odpovídajícím obdobím předchozího
roku.

Přehled komerčních a finančních
výsledků, výhled na druhé
pololetí
V prvním pololetí přinesly společnosti ze Skupiny
v České republice i na Slovensku zákazníkům řadu
nových produktů a zlepšily produkty stávající.
Díky významnému rozšíření dostupnosti
vysokorychlostního O2 Internetu HD v České
republice vzrostl počet jeho uživatelů meziročně
o 20 tisíc. Na konci června využívalo vysokorychlostní
internet od O2 CZ celkově 822 tisíc zákazníků.
K rozšíření dostupnosti rychlého připojení
k internetu přispěla nová verze služby zajištěné
pomocí bezdrátové technologie. Zákazníkům
bydlícím mimo dosah rychlého připojení přes kabel
začala O2 CZ nabízet novou generaci bezdrátového
internetu na frekvenci 3,7 GHz. Díky tomu Internet
na doma dosahuje rychlostí až 250/25 Mbit/s, které
byly doposud dostupné jen pomocí kabelového
připojení.
K růstu počtu zákazníků nadále pomáhá i unikátní
filmový a sportovní obsah v digitální televizi O2 TV.
Jen v O2 TV mohli diváci poprvé v historii sledovat
všechny zápasy FORTUNA:LIGY, Ligy mistrů UEFA
nebo hokejové extraligy. Počet zákazníků některého
z tarifů této služby (IPTV a OTT verze), která funguje
na pevné lince od O2 CZ i na internetovém připojení
od jakéhokoliv poskytovatele, dosáhl k 30. červnu
2019 celkem 381 tisíc, včetně domácností, které
využívají doplňkovou službu MULTI, která umožňuje
sledovat O2 TV na více televizorech najednou.
V průběhu prvního pololetí se počet zákazníků
O2 TV zvýšil o 43 tisíc. Možnost sledovat O2 TV

O2 Czech Republic a.s. | Pololetní zpráva 2019

na více zařízeních nebo na webu v prvním pololetí
pravidelně využívalo v průměru téměř 530 tisíc
diváků, včetně zákazníků balíčku O2 TV Sport Pack.
Na konci června tak O2 CZ registrovala již více než
900 tisíc aktivních přístupů.
Od února začala O2 CZ nabízet nové tarify FREE.
Všem zákazníkům, kteří využijí zvýhodněnou
nabídku na dva roky, dává Společnost dvojnásobek
dat za stejnou cenu. Nová řada tarifů FREE je určená
pro nové i stávající zákazníky, kteří na ně mohou
přejít z dosavadních tarifů. Díky úspěšné nabídce
balíčků O2 Spolu a pokračující oblibě tarifních řad
O2 FREE a O2 Data dosáhl celkový počet mobilních
registrovaných zákazníků v České republice
na konci června celkem 5 597 tisíc. Zákaznická báze
mobilních smluvních služeb byla 3 199 tisíc, počet
zákazníků mobilních předplacených služeb dosáhl
dohromady 1 970 tisíc, zatímco počet zákazníků
M2M služeb byl 429 tisíc. Již 74 % telefonů v síti O2
spadá do kategorie chytrých zařízení, 62 % všech
telefonů podporuje technologii 4G LTE. Větší objem
dat obsažený v tarifech O2 FREE spolu se zájmem
zákazníků o tarify O2 Data s měsíčním objemem
dat 4 až 20 GB a nárůst počtu zákazníků s chytrým
telefonem podporující technologii 4G LTE přispěly
v prvním pololetí k meziročnímu nárůstu spotřeby
mobilních dat v telefonu o 31 %.
V rámci přípravy na příchod sítí páté generace
pokryla O2 CZ v březnu jako první v České
republice celé město Kolín aktuálně nejrychlejším
internetem. Technologie umožňuje datové přenosy
s teoretickými rychlostmi až gigabit za vteřinu, což
je desetinásobně víc než umožňuje běžná síť 4G LTE.
Těchto rychlostí je možné dosáhnout díky spojení
několika frekvenčních pásem a jejich doplněním
o technologie 4x4 MIMO a 256QAM. Na konci
června pak Společnost představila skutečné 5G
spuštěné v reálném prostředí. To kromě vysokých
přenosových rychlostí nabízí také velmi krátkou
odezvu. 5G síť testuje O2 CZ v Kolíně společně
se společností Česká telekomunikační infrastruktura
a vybavením od společnosti Ericsson. Technologii
operátor spustil na pronajaté testovací frekvenci
3,5 GHz. Zkušenosti z reálného provozu pomohou
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při výběru dodavatelů a rozvoji celoplošného
pokrytí sítí páté generace poté, co proběhne aukce
potřebných frekvenčních pásem.
Počet zákazníků O2 Slovakia vzrostl meziročně
o 5,4 % na 2 081 tisíc. Podíl zákazníků mobilních
smluvních služeb na celkové bázi dosáhl na konci
prvního pololetí již 63,9 %, meziročně o 3 procentní
body více. Pokračuje růst počtu zákazníků, kteří
používají chytrý telefon, a zvyšuje se rovněž podíl
zákazníků s LTE telefony. 4G LTE síť byla na konci
června dostupná pro 96,8 % obyvatel Slovenska.
V rámci své strategie stát se komplexním operátorem
uvedla O2 Slovakia po spuštění Internetu na doma
a O2 TV pomocí bezdrátové technologie nový
produkt O2 eKasa. Ten představuje komplexní
systém pro elektronickou evidenci tržeb a kromě
kompletního řešení pokladny, POS terminálu
a tiskárny vyzkoušeného již společností O2 CZ
na českém trhu poskytuje O2 Slovakia i automatické
připojení do datové sítě. Podobně jako O2 CZ v roce
2018, tak i O2 Slovakia dokončila v prvním pololetí
aktualizaci svých IT systémů. Výsledkem bylo spuštění
nového systému pro řízení vztahů se zákazníky
(CRM), díky němuž se zrychlila obsluha zákazníků
na prodejnách. Došlo rovněž k úplnému přechodu
na nový inovativní systém asistované samoobsluhy.

Konsolidované finanční výsledky
V této části jsou prezentovány a komentovány
konsolidované finanční výsledky Skupiny, které byly
převzaty z Mezitímní konsolidované účetní závěrky
za pololetí končící 30. června 2019 sestavené
v souladu s mezinárodním účetním standardem
IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví ve znění
přijatém Evropskou unií.

Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku
Konsolidované výnosy Skupiny dosáhly v prvním
pololetí celkem 19 miliard Kč, meziročně o 2,1 %
více. Pokračoval nárůst výnosů z mobilních datových
služeb a z digitální televize. Nadále rostly i výnosy
z finančních služeb. Do konsolidovaných výnosů také
pozitivně přispívá růst na Slovensku.
Provozní výnosy v České republice dosáhly celkem
15,5 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst
o 1,8 %. Provozní výnosy mobilního segmentu
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vzrostly meziročně o 1,9 % na 10,2 miliardy Kč,
když 9,3% nárůst výnosů z datových služeb
a 21% růst výnosů z finančních služeb více než
kompenzovaly 2% pokles výnosů z hlasových služeb,
z SMS a MMS a o 6,4 % nižší výnosy z prodeje
zařízení a příslušenství. Provozní výnosy v segmentu
pevných linek v prvním pololetí vzrostly meziročně
o 1,7 % na 5,2 miliardy Kč. K tomuto nárůstu
tradičně nejvíce pomohly vyšší výnosy z O2 TV.
Výnosy na Slovensku vzrostly meziročně o 4,4 %
na 3,8 miliardy Kč.
Celkové konsolidované náklady poklesly v prvním
pololetí meziročně o 2,1 % na 13,1 miliardy Kč.
K tomuto poklesu přispěla i aplikace nového
účetního standardu IFRS 16 – Leasing. V případě,
kde je Skupina nájemcem, byly náklady související
s operativním pronájmem dříve vykazovány
v provozních nákladech (v rámci provozního zisku
EBITDA). Nově Skupina účtuje o odpisech aktiv
z práva k užívání a úrokových nákladech na závazek
z leasingu. Za první pololetí byl dopad přijetí
standardu IFRS 16 do konsolidovaného provozního
zisku EBITDA pozitivní ve výši 380 milionů Kč. Bez
jeho aplikace by celkové konsolidované náklady
meziročně mírně vzrostly o 0,8 %. V České republice
náklady meziročně poklesly o 1,6 %, na Slovensku
byly nižší o 1,8 %. Přímé náklady na prodej se
meziročně snížily o 0,7 %,. Osobní náklady se
v prvním pololetí zvýšily meziročně o 3 %, nicméně
ve druhém čtvrtletí se nárůst zpomalil z důvodu
snížení počtu zaměstnanců zejména v call centrech.
Ten je prvním hmatatelným výsledkem transformace
IT systémů, jejímž hlavním cílem bylo vytvoření
jednotného rozhraní, které zjednodušuje obsluhu
zákazníků ve všech prodejních a servisních kanálech
a které zároveň umožní zákazníkům větší využití
intuitivní samoobsluhy Moje O2. Náklady na externí
služby se snížily o 17,3 %, zejména díky vlivu
IFRS 16. Bez něho by mírně vzrostly o 1,2 %.
Zisk před započtením úroků, daní a odpisů EBITDA
dosáhl v prvním pololetí výše 6,1 miliardy Kč,
o 12,6 % více ve srovnání se stejným obdobím v roce
2018. Bez dopadu nového standardu IFRS 16 by
vzrostl o 5,5 % na 5,7 miliardy Kč. V České republice
zisk EBITDA vzrostl o 11,7 % na 4,6 miliardy Kč
(+5,1 % bez vlivu IFRS 16), zatímco na Slovensku
se zvýšil o 17,2 % na 1,5 miliardy Kč (+8,5 % bez
vlivu IFRS 16). Konsolidovaná EBITDA marže tak
v prvním pololetí dosáhla 31,9 %. V České republice
dosáhla EBITDA marže 29,8 %, na Slovensku 39,1 %.
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Konsolidovaný provozní zisk a konsolidovaný zisk
před zdaněním poklesly v prvním pololetí meziročně
o 2,8 % a o 5,4 % na 3,5 miliardy Kč, respektive
na 3,3 miliardy Kč. Tento pokles byl způsoben
zejména 23,3% nárůstem odpisů hmotného
a nehmotného majetku kvůli vyššímu objemu
investic do nákupů exkluzivních sportovních práv,
dalšího posílení vlastní mobilní sítě na Slovensku
a transformace informačních systémů v roce 2018.
Konsolidovaný čistý zisk dosáhl v prvním pololetí
celkem 2,6 miliardy Kč, což představuje meziroční
pokles o 6,2 %. Bez vlivu nového standardu IFRS 16
(minus 19 milionů Kč) by poklesl o 5,5 %.

Konsolidovaná rozvaha
Zůstatková cena pozemků, budov a zařízení dosáhla
k 30. červnu 2019 výše 6,1 miliardy Kč, stejně jako
k 31. prosinci 2018. Nejvýznamnější část zůstatkové
ceny pozemků, budov a zařízení představovaly
telekomunikační technologie a zařízení, kam
patří zejména ústředny a přenosové technologie
telekomunikačních sítí. Zůstatková cena nehmotných
aktiv poklesla k 30. červnu 2019 o 5,3 %
na 16,3 miliardy Kč.
Celková výše konsolidovaných finančních závazků
(krátkodobých a dlouhodobých) 1 dosáhla
k 30. červnu 2019 výše 14,6 miliardy Kč ve
srovnání s 10,5 miliardy Kč k 31. prosinci 2018.
Nárůst o 4,1 miliardy Kč souvisí s úpisem nového
financování ve formě dluhových instrumentů
Schuldschein v celkové výši 160 milionů euro.
Více informací k finančním závazkům je uvedeno
v poznámce č. 11 zkrácené přílohy k Mezitímní
konsolidované účetní závěrce za pololetí končící
30. června 2019. Objem hotovosti a peněžních
ekvivalentů dosáhl ke konci června výše
8,8 miliardy Kč oproti 2,5 miliardy Kč k 31. prosinci
2018. Důvodem byla akumulace hotovosti
na výplatu dividendy za rok 2018 a části emisního
ážia v celkové výši 6,3 miliardy Kč, jejichž výplata
začala 4. července 2019. Poměr čistého zadlužení
k provoznímu zisku EBITDA 2 tak na konci června
dosáhl 0,5násobku.

1
2
3

Konsolidované investice
Celkové konsolidované výdaje na investice (přírůstky
majetku) dosáhly v prvním pololetí 2019 celkem
1,1 miliardy Kč, meziročně o 22,7 % méně, a jejich
podíl na konsolidovaných výnosech byl 5,6 %.
Všechny investice v prvním pololetí byly realizovány
na území České republiky a na Slovensku a byly
financovány z vlastních zdrojů i z úvěrů.
Investice na Slovensku vzrostly meziročně o 10,2 %
na 474 miliony Kč a jejich podíl na výnosech se zvýšil
o 0,7 procentního bodu na 12,6 %. Investice nadále
směřovaly především do zvýšení pokrytí vlastní sítě
2G s cílem snížit závislost na národním roamingu.
Tato síť byla na konci června 2019 dostupná pro více
než 99,5 % obyvatel Slovenska. O2 Slovakia rovněž
pokračovala v dalším rozšiřování pokrytí 4G LTE
a bezdrátové WTTx sítě a zvyšování kapacity páteřní
a přenosové sítě s cílem uspokojit rostoucí poptávku
zákazníků po mobilních datech.
V České republice dosáhly investice v prvním pololetí
celkem 581 milionů Kč, což představuje meziroční
pokles o 37,9 %, a jejich podíl na výnosech pouze
3,8 %. Hlavními oblastmi investic byly investice
do aktualizace informačních systémů a investice
do sítí související s rozvojem nových služeb. Kromě
toho směřovaly do změny konceptu a designu
značkových prodejen.

Konsolidovaný výkaz peněžních toků
Konsolidovaná výše volných hotovostních toků 3
dosáhla v prvním pololetí celkem 2,8 miliardy Kč,
což představuje meziroční nárůst o 29,7 %. Za ním
stojí především o 27,6 % vyšší čisté peněžní toky
z provozní činnosti díky pozitivní změně pracovního
kapitálu a dopadu nového standardu IFRS 16,
které více než kompenzovaly 24,2% nárůst čistých
peněžních toků z investiční činnosti z důvodu vyšších
peněžních toků na pořízení dlouhodobého majetku
v souvislosti s vyššími investicemi ve druhém pololetí
2018. Dle nového standardu IFRS 16 jsou zaplacené

Nezahrnuje závazky z leasingu.
Finanční dluh (bez závazků z leasingu) minus hotovost/provozní zisk EBITDA (bez vlivu IFRS 16) za posledních 12 měsíců.
Volné hotovostní toky = čisté peněžní toky z provozní činnosti plus čisté peněžní toky z investiční činnosti; od roku 2019 jsou
zaplacené úroky (včetně úrokových nákladů na závazky z leasingu) zahrnuty v peněžních tocích z finanční činnosti, zatímco do konce
roku 2018 byly zahrnuty v čistých peněžních tocích z provozní činnosti; srovnatelné údaje za předchozí období byly upraveny.
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závazky z leasingu zahrnuty v čistých peněžních
tocích z finanční činnosti, zatímco do roku 2018
byly zahrnuty v čistých peněžních tocích z provozní
činnosti. Bez vlivu IFRS 16 by volné hotovostní toky
vzrostly meziročně o 12 %.

Výhled na druhé pololetí 2019
Cílem představenstva Společnosti je navázat
na obchodní strategii a aktivity prvního pololetí.
V souladu s tím budou i v druhém pololetí
roku společnosti Skupiny pokračovat v nabídce
a propagaci svých stávajících a vývoji nových,
inovativních a v mnoha ohledech unikátních služeb
a produktů.

Vývoj na trhu a v oblasti regulace
V souladu s předchozím vývojem na českém
telekomunikačním trhu pokračovali operátoři
zejména v úpravách a zlepšování balíčků služeb,
které kombinují pevné a mobilní služby.
Dne 15. května 2019 vstoupilo v účinnost ustanovení
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2018/1971 stanovující maximální maloobchodní
ceny pro spotřebitele za mezinárodní hovory a SMS
do členských států EU ve výši 5,89 Kč za minutu
hovoru respektive 1,86 Kč za SMS.
Dne 26. června 2019 zveřejnil Český telekomunikační
úřad návrh podmínek výběrového řízení (aukce)
na rádiové kmitočty v pásmu 700 MHz a 3,5 GHz.
Návrh byl po dobu 30 dní předmětem veřejné
konzultace. Po vypořádání připomínek bude materiál
projednán s Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže a s Evropskou komisí. Vyhlášení výběrového
řízení je očekáváno ve druhém pololetí.
Legislativní změny na Slovensku spojené s novou
povinností podnikatelů zajistit si online připojení
do systému finanční správy vytvořily prostor pro
vstup nových hráčů do segmentu elektronických
pokladních systémů. Toho využili tři největší
telekomunikační operátoři nabídkou připojení
pro elektronickou evidenci tržeb; u O2 Slovakia
se jednalo o nabídku komplexního řešení včetně
hardwarového vybavení. Podobně jako O2 Slovakia,

O2 Czech Republic a.s. | Pololetní zpráva 2019

která nabízí internetové připojení pro domácnosti
prostřednictvím 4G sítě již od začátku roku 2018,
přidali tuto možnost do svého portfolia i operátoři
Orange a Telekom. Ti rovněž pokračovali v rozvoji
svých konvergentních nabídek.
V rámci dokončení akvizice části společnosti Liberty
Global v některých evropských zemích skupinou
Vodafone Group došlo s účinností od 1. srpna
2019 k převzetí společnosti UPC Česká republika
společností Vodafone Czech Republic.

Ostatní informace
Dne 4. června 2019 se konala řádná valná hromada
Společnosti. Schválila řádnou a konsolidovanou
účetní závěrku za rok 2018 sestavenou podle
Mezinárodních standardů účetního výkaznictví.
K oběma účetním závěrkám vydal auditor KPMG
Česká republika Audit, s.r.o. výrok bez výhrad.
Dále schválila rozdělení nekonsolidovaného
zisku Společnosti za rok 2018 tak, že částka
5 274 miliony Kč je k vyplacení na dividendách
(na každou akcii v nominální hodnotě 10 Kč
dividenda 17 Kč před zdaněním a na akcii
v nominální hodnotě 100 Kč dividenda 170 Kč
před zdaněním) a částka 84 miliony Kč bude
převedena na účet nerozdělených zisků minulých
let. Nad rámec výplaty dividendy schválila valná
hromada rozdělení části emisního ážia až do
výše 1 241 milionů Kč, která bude vyplacena
akcionářům (na každou akcii v nominální hodnotě
10 Kč bude připadat částka 4 Kč před zdaněním
a na akcii v nominální hodnotě 100 Kč částka 40 Kč
před zdaněním). Valná hromada určila auditorskou
společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
k provedení povinného auditu za rok 2019
a zvolila Radka Neužila členem výboru pro audit
a pana Ondřeje Chaloupeckého v pořadí prvním
náhradním členem výboru pro audit.
Soupis podstatných transakcí se spřízněnými
osobami, ke kterým došlo v pololetí končícím
30. června 2019, jakož i změny v těchto transakcích,
které byly uvedeny v předcházející výroční zprávě
Skupiny, je uveden v poznámce č. 14 zkrácené
přílohy k Mezitímní konsolidované účetní závěrce
za pololetí končící 30. června 2019.
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Mezitímní konsolidovaná
účetní závěrka za pololetí
končící 30. června 2019

O2 Czech Republic a.s.
Mezitímní zkrácená konsolidovaná účetní závěrka za pololetí končící 30. června 2019
O2 Czech Republic a.s.
Mezitímní konsolidovaná účetní závěrka za pololetí končící 30. června 2019

O2 Czech Republic a.s.
MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
ZA POLOLETÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNA 2019
SESTAVENÁ V SOULADU
S MEZINÁRODNÍM STANDARDEM ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ
IAS 34 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM
EVROPSKOU UNIÍ

Příloha ke konsolidované účetní závěrce tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.

.
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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 a.s. 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 2019 nepřímo pan Petr Kellner, a to prostřednictvím společností PPF
Telco B.V., PPF A3 B.V. a PPF CYPRUS MANAGEMENT Ltd. ze skupiny PPF, kterou pan
Petr Kellner ovládá.
Hlavní události prvního pololetí 2019
Nové financování Schuldschein
Skupina 18. dubna 2019 úspěšně dokončila úpis čtyř tranší nového financování ve formě
dluhových instrumentů Schuldschein v celkové výši 4 106 mil. Kč (160 mil. EUR) se
splatností 5 a 7 let.
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MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU
Sestavený za pololetí končící 30. června 2019
V milionech Kč

Výnosy
Ostatní výnosy z netelekomunikačních služeb
Aktivace dlouhodobých aktiv
Náklady
Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv
Zisk před započtením úroků, daní a odpisů
(EBITDA)
Odpisy hmotných a nehmotných aktiv a aktiv
z práv k užívání
Odpisy přírůstkových nákladů na získání smlouvy
Snížení hodnoty aktiv
Provozní zisk

Poznámka

2, 3

2

2

Finanční výnosy
Finanční náklady
Podíl na ztrátě(-)/zisku(+) investic účtovaných
ekvivalenční metodou

Za pololetí končící
30. června 2019

Za pololetí končící
30. června 2018

18 989
84
169
-13 063
-124
6 055

18 599
49
171
-13 339
-102
5 378

-2 299

-1 575

-266
-11
3 479

-214
-8
3 581

33
-200
0

33
-116
3

Zisk před zdaněním

2

3 312

3 501

Daň z příjmů
Zisk po zdanění

4

-708
2 604

-725
2 776

-18

6

-39
-57

61
67

Celkový úplný výsledek očištěný o daň

2 547

2 843

Zisk po zdanění připadající:
Akcionářům Společnosti
Nekontrolním podílům

2 604
0

2 778
-2

Celkový úplný výsledek připadající:
Akcionářům Společnosti
Nekontrolním podílům

2 547
0

2 845
-2

9

9

Ostatní úplný výsledek
Položky, které se následně mohou reklasifikovat
do hospodářského výsledku
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů
zajišťujících peněžní toky, po odečtení daně
Rozdíly z kurzových přepočtů
Ostatní úplný výsledek očištěný o daň

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

5

* Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost nevydala žádné konvertibilní nástroje, nedochází ke zředění
zisku.
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MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA
Sestavená k 30. červnu 2019
V milionech Kč
AKTIVA
Pozemky, budovy a zařízení
Nehmotná aktiva
Aktiva z práv k užívání
Přírůstkové náklady na získání smlouvy
Cenné papíry v ekvivalenci
Smluvní aktiva
Ostatní aktiva
Odložená daňová pohledávka
Dlouhodobá aktiva
Zásoby
Pohledávky
Splatná daňová pohledávka
Smluvní aktiva
Peníze a peněžní ekvivalenty
Aktiva určená k prodeji
Krátkodobá aktiva

Poznámka
6
7
1
15

9

8

Aktiva celkem

30. června 2019

31. prosince 2018

6 132
16 251
4 167
709
16
120
868
143
28 406

6 130
17 164
0
678
16
134
900
168
25 190

978
7 282
116
372
8 813
16
17 577

906
7 067
81
411
2 475
0
10 940

45 983

36 130

3 102
-2 204
8 264
2 278
11 440

3 102
-2 204
9 470
4 857
15 225

17
11 457

0
15 225

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

5
5

Finanční závazky
Závazky z leasingu
Odložený daňový závazek
Rezervy
Smluvní závazky
Ostatní závazky
Dlouhodobé závazky

11
1

14 539
3 515
492
65
62
661
19 334

10 461
0
484
66
81
991
12 083

Finanční závazky
Závazky z leasingu
Obchodní a jiné závazky
Splatný daňový závazek
Rezervy
Smluvní závazky
Krátkodobé závazky
Závazky celkem
Vlastní kapitál a závazky celkem

11
1
10

39
714
13 707
90
78
564
15 192
34 526
45 983

38
0
7 975
116
83
610
8 822
20 905
36 130

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 2019

V milionech Kč

Vlastní kapitál připadající akcionářům mateřského podniku
Rozdíly
Základní
Vlastní
z kurzových
Pozn.
kapitál Emisní ážio
akcie
přepočtů

K 1. lednu 2019

Fondy

Realizovatelná
finanční aktiva

Zajištění
peněžních
toků

Nerozdělený
zisk

Celkem

Nekontrolní
podíly

Vlastní
kapitál
celkem

3 102

9 470

-2 204

17

278

-2

35

4 529

15 225

0

15 225

Ostatní úplný výsledek

0

0

0

-39

0

0

-18

0

-57

0

-57

Zisk po zdanění

0

0

0

0

0

0

0

2 604

2 604

0

2 604

Celkový úplný výsledek

0

0

0

-39

0

0

-18

2 604

2 547

0

2 547

Distribuce odsouhlasené
v roce 2019

5

0

-1 206

0

0

0

0

0

-5 274

-6 480

0

-6 480

Distribuce k vlastním akciím

5

0

0

0

0

0

0

0

148

148

0

148

Akvizice dceřiné společnosti
s nekontrolním podílem

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

17

3 102

8 264

-2 204

-22

278

-2

17

2 007

11 440

17

11 457

K 30. červnu 2019
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V milionech Kč
K 1. lednu 2018

Vlastní kapitál připadající akcionářům mateřského podniku
Rozdíly
Základní
Vlastní
z kurzových
Pozn.
kapitál Emisní ážio
akcie
přepočtů

6

Fondy

Realizovatelná
finanční aktiva

Zajištění
peněžních
toků

Nerozdělený
zisk

Celkem

Nekontrolní
podíly

Vlastní
kapitál
celkem

3 102

10 676

-2 204

-2

278

3

21

3 601

15 475

0

15 475

Úprava při prvotní aplikaci
IFRS 9 (po odečtení daně)

0

0

0

0

0

0

0

-9

-9

0

-9

Úprava při prvotní aplikaci
IFRS 15 (po odečtení daně)

0

0

0

0

0

0

0

626

626

0

626

3 102

10 676

-2 204

-2

278

3

21

4 218

16 092

0

16 092

Ostatní úplný výsledek

0

0

0

61

0

0

6

0

67

0

67

Zisk po zdanění

0

0

0

0

0

0

0

2 778

2 778

-2

2 776

Celkový úplný výsledek

0

0

0

61

0

0

6

2 778

2 845

-2

2 843

Distribuce odsouhlasené
v roce 2018

0

-1 206

0

0

0

0

0

-5 274

-6 480

0

-6 480

Distribuce k vlastním akciím

0

0

0

0

0

0

0

148

148

0

148

3 102

9 470

-2 204

59

278

3

27

1 870

12 605

-2

12 603

Upravený zůstatek
k 1. lednu 2018
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7

MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ
Sestavený za pololetí končící 30. června 2019
V milionech Kč
Zisk před zdaněním
Úpravy o:
Podíl na zisku(-)/ztrátě(+) z investic účtovaných ekvivalenční
metodou
Výnosy z dividend
Odpisy hmotných a nehmotných aktiv a aktiv z práv k užívání
Odpisy přírůstkových nákladů na získání smlouvy
Snížení hodnoty aktiv
Zisk(-)/ztráta(+) z prodeje dceřiných společností
Zisk(-)/ztráta(+) z modifikací leasingu
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(-) přírůstkových nákladů na získání smlouvy
Zvýšení(-)/snížení(+) smluvních aktiv
Zvýšení(+)/snížení(-) smluvních závazků
Zvýšení(+)/snížení(-) obchodních a jiných závazků
Peněžní toky z provozní činnosti

Pozn.

15

Přijaté úroky
Zaplacená daň z příjmů
Čisté peněžní toky z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Příjmy z prodeje dceřiných společností
Přijaté dividendy
Čisté peněžní toky z investiční činnosti
Peněžní toky z finanční činnosti
Čerpání úvěrů
Zaplacené úroky*
Splacení závazku z leasingu
Čisté peněžní toky z finanční činnosti

15

11
1

Čisté zvýšení /snížení stavu peněz a peněžních ekvivalentů

Pololetí končící
30. června 2019

Upraveno*
pololetí končící
30. června 2018

3 312

3 501

0

-3

-7
2 299
266
11
-38
-2
160
-2
0
128
6 127

-5
1 575
214
8
0
0
73
-10
12
108
5 473

-356

-622

-56
-299
53
-65
-197
5 207

-17
-257
-81
7
-294
4 209

17
-741
4 483

6
-701
3 514

-982
-778
1
40
7
-1 712

-610
-784
11
0
5
-1 378

4 106
-191
-314
3 601

1 200
-108
0
1 092

6 372

3 228

Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku období
Vliv pohybu měnových kurzů na stav peněz a peněžních ekvivalentů

8

2 475
-34

4 088
6

Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období

8

8 813

7 322

* Skupina změnila vykazování zaplacených úroků, které byly původně vykazovány v rámci peněžních toků
z provozní činnosti. Nově jsou zaplacené úroky, přímo související zejména s financováním Skupiny, zahrnuty
v rámci peněžních toků z finanční činnosti. Údaje za srovnatelné období byly upraveny.

O2 Czech Republic a.s. | Pololetní zpráva 2019

21

O2 Czech Republic a.s.
O2
Czechpříloha
Republic
a.s.
Zkrácená
k mezitímní
konsolidované účetní závěrce za pololetí končící 30. června 2019
Zkrácená příloha k mezitímní konsolidované účetní závěrce za pololetí končící 30. června 2019

8

ÚČETNÍ POSTUPY
A

Základní zásady

Mezitímní konsolidovaná účetní závěrka byla zpracována v souladu s Mezinárodním
účetním standardem IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.
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 2018.
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 této mezitímní konsolidované účetní závěrky jsou
shodné se všemi postupy použitými pro roční účetní závěrku za rok končící 31. prosince
2018, s výjimkou změn souvisejících s prvotní aplikací nového standardu IFRS 16 –
Leasingy (viz Poznámka č. 1), který Skupina přijala k 1. lednu 2019.
Ke stejnému datu byly Skupinou prvotně aplikovány i další nové a revidované standardy.
Nicméně přijetí těchto standardů nemělo významný dopad na tuto mezitímní
konsolidovanou účetní závěrku.
C Sezónnost
V segmentu pevných linek i mobilním telekomunikačním segmentu nejsou žádné
významné sezónní výkyvy. Telekomunikační podnikání Skupiny není považováno za
sezónní.

Zkrácená příloha k mezitímní konsolidované účetní závěrce tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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ZKRÁCENÁ PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
1

IFRS 16 – Leasingy

Nový standard IFRS 16 – Leasingy je povinný pro účetní období začínající 1. ledna 2019
a k tomuto datu nahradil všechny stávající mezinárodní účetní předpisy týkající se účtování
pronájmů jak u nájemce, tak u pronajímatele.
IFRS 16 přinesl jediný rozvahový účetní model leasingů pro nájemce. Nájemce účtuje
o aktivech z práva k užívání, která představují jeho právo podkladové aktivum využívat,
a o závazku z leasingu vyjadřující závazek platit leasingové platby. Účtování pronajímatele
zůstalo podobné jako podle současného standardu – tj. pronajímatel nadále klasifikuje
leasingy buď jako finanční, nebo jako operativní.
A) Definice leasingu
Skupina dříve určovala, zda má smlouva charakter leasingu nebo leasing obsahuje podle
IFRIC 4 – Určení, zda smlouva obsahuje leasing. Nyní Skupina posuzuje, zda má smlouva
charakter leasingu nebo leasing obsahuje na základě nové definice leasingu. Podle IFRS 16
má smlouva charakter leasingu nebo leasing obsahuje, pokud smlouva převádí právo
kontrolovat užívání identifikovaného aktiva po určitou dobu výměnou za úplatu.
Skupina využila praktické zjednodušení a k datu prvotní aplikace znovu neposuzovala, zda
má smlouva charakter leasingu nebo leasing obsahuje. To znamená, že Skupina aplikovala
IFRS 16 na všechny smlouvy, které byly uzavřeny před 1. lednem 2019 a které byly
identifikovány jako nájemní na základě IAS 17 a IFRIC 4.
Při počátku nebo při přehodnocení smlouvy, která obsahuje leasingovou komponentu a
jednu nebo více dalších leasingových nebo neleasingových komponent, přiřazuje Skupina
protihodnotu ve smlouvě jednotlivým leasingovým komponentám na základě relativní
samostatné ceny dané leasingové komponenty a souhrnu samostatných cen neleasingových
komponent. V případě leasingu automobilů, ve kterých je Skupina nájemcem, se však
Skupina rozhodla, že nebude oddělovat neleasingové komponenty a místo toho bude
účtovat leasingové a neleasingové komponenty jako jednu nájemní komponentu.
B) Leasingy, kde Skupina vystupuje jako nájemce
Skupina jako nájemce dříve klasifikovala leasing jako operativní nebo finanční na základě
svého posouzení, zda leasing převedl v podstatě veškeré riziko a užitky vyplývající
z vlastnictví.
V souladu s IFRS 16 Skupina nově vykazuje aktiva z práv k užívání a závazky z leasingu
z většiny operativních pronájmů prodejen, administrativních a technologických budov,
telekomunikačních technologií, aut a kancelářského vybavení. Povaha souvisejících nákladů

Zkrácená příloha k mezitímní konsolidované účetní závěrce tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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se změnila, kdy se namísto vykazovaných provozních nákladů účtuje o odpisech aktiv z práv
k užívání a o úrokových nákladech na závazek z leasingu.
Skupina využila standardem nabízené výjimky z vykazování pro smlouvy s dobou nájmu
kratší než 12 měsíců a pro leasingy s nízkou hodnotou podkladového aktiva. Pro tyto
výjimky Skupina zachovala stávající způsob vykazování.
I)

Významné účetní postupy

Ke dni zahájení leasingu Skupina vykáže aktivum z práva k užívání a závazek z leasingu.
Aktivum z práva k užívání podkladového aktiva je prvotně oceněno v pořizovacích cenách
a následně v pořizovacích cenách snížených o oprávky a ztráty ze snížení hodnoty a
upraveno o určitá přehodnocení závazku z leasingu. Aktiva z práva k užívání jsou
odpisována rovnoměrně po dobu trvání leasingu nebo po dobu použitelnosti podkladového
aktiva, je-li tato doba kratší.
Závazek z leasingu je prvotně oceněn v současné hodnotě leasingových plateb, které nejsou
k datu počátku leasingu uhrazeny, diskontovaných s použitím implicitní úrokové míry
z leasingu. Pokud tuto míru nelze snadno určit, použije se přírůstková výpůjční úroková míra
Skupiny. Skupina obecně používá jako diskontní míru přírůstkovou výpůjční úrokovou míru.
Závazek z leasingu je následně zvýšen o úrokové náklady z leasingu a snížen o provedenou
leasingovou platbu. Závazek je přehodnocen, pokud dojde ke změně budoucích
leasingových plateb vyplývajících ze změny indexu nebo sazby použité k určení těchto
plateb, změně částky, u níž se očekává, že bude splatná v rámci záruky zbytkové hodnoty,
nebo v případě, kdy dojde ke změně doby trvání leasingu z důvodů, kdy Skupina
přehodnotí, zda je dostatečně jisté, že využije opci na prodloužení, nebo že nevyužije opci
na ukončení.
Skupina použila úsudek k určení doby leasingu u některých nájemních smluv, které zahrnují
možnosti prodloužení nebo které jsou sjednány na dobu neurčitou. Posouzení, zda si je
Skupina přiměřeně jistá, že takové opce uplatní, a posouzení, jak dlouho bude Skupina
využívat podkladová aktiva ze smluv sjednaných na dobu neurčitou, ovlivňuje dobu
leasingu, která má významný dopad na vykázané závazky z leasingu a aktiva z práv
k užívání.
C) Leasingy, kde Skupina vystupuje jako pronajímatel
Účetní pravidla platná pro Skupinu jako pronajímatele se neliší od účetních postupů
uvedených ve standardu IAS 17. Pokud je však Skupina zprostředkujícím pronajímatelem,
jsou subleasingy klasifikovány s odkazem na právo k užívání podkladového aktiva, nikoliv
s odkazem na podkladové aktivum.
Přijetí standardu IFRS 16 nemělo pro Skupinu v roli pronajímatele významný dopad.
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D) Přijetí a dopad standardu na finanční výkazy
Skupina zvolila pro prvotní přijetí standardu IFRS 16 modifikovanou retrospektivní metodu,
což znamená, že srovnatelné údaje za předchozí období nebyly upraveny.
Ke dni prvotní aplikace vykázala Skupina u leasingů dříve klasifikovaných jako operativní
leasing v souladu s IAS 17 závazek z leasingu ve výši současné hodnoty zbývajících
leasingových plateb diskontovaných s použitím přírůstkové výpůjční úrokové míry Skupiny
ke dni prvotní aplikace. Aktiva z práv k užívání byla ke stejnému okamžiku oceněna částkou
rovnající se závazku z leasingu, upravenou o částku veškerých zálohových nebo časově
rozlišených leasingových plateb týkajících se tohoto leasingu, vykázaných ve výkazu
o finanční pozici bezprostředně přede dnem prvotní aplikace.
Při prvotní aplikaci IFRS 16 na leasingy dříve klasifikované jako operativní leasing podle IAS
17 Skupina využila následující praktická zjednodušení. Uplatnila výjimku nevykazovat aktiva
z práv k užívání a závazky z leasingů u smluv, jejichž doba trvání končí do 12 měsíců ode
dne prvotní aplikace a vyloučila počáteční přímé náklady z oceňování aktiva z práva
k užívání.
Skupina v okamžiku přijetí standardu IFRS 16 vykázala aktiva z práv k užívání a dodatečný
závazek z leasingu. Dopad přijetí standardu k 1. lednu 2019 je shrnut níže.
V milionech Kč
Aktiva z práv k užívání
Závazky z leasingu
Obchodní a jiné závazky – Dlouhodobé
Obchodní a jiné závazky – Krátkodobé

1. ledna 2019
4 338
4 368
-25
-5

Skupina při ocenění leasingových závazků z leasingů, které byly dříve klasifikovány jako
operativní leasing, diskontovala leasingové platby s použitím přírůstkové výpůjční úrokové
míry k 1. lednu 2019. Použitá vážená průměrná sazba byla 2,22 %.
Následující tabulka zobrazuje odsouhlasení závazku z leasingu k 1. lednu 2019 a budoucích
minimálních leasingových plateb k 31. prosinci 2018.
V milionech Kč
Budoucí minimální leasingové platby k 31. prosinci 2018
Leasingové platby nad úroveň minimálních leasingových plateb vyplývající z opcí na
prodloužení nájmu a smluv na dobu neurčitou
Výjimky z vykazování vztahující se k leasingu aktiv s nízkou hodnotou a krátkodobému
leasingu
Obdržené leasingové pobídky
Nominální výše závazků z leasingu k 31. prosinci 2018
Diskontování
Závazky z leasingu k 1. lednu 2019

3 360
1 661
-114
-55
4 852
-484
4 368
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Během pololetí končícího 30. června 2019 Skupina vykázala odpisy z práv k užívání ve výši
357 mil. Kč a úrokové náklady na závazky z leasingu ve výši 46 mil. Kč.
2

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 2019 a 2018 byly stanoveny na stejném základě jako ceny
pro ostatní mobilní operátory.
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Pololetí končící
30. června 2019

Česká republika

Slovenská
republika

Eliminace ČR
vs SR

Skupina

15 471
79
125
-11 070

3 756
12
40
-2 340

-238
-7
4
223

18 989
84
169
-13 187

4 605

1 468

-18

6 055

-1 890

-429

20

-2 299

-197
-4
2 514

-69
-7
963

0
0
2

-266
-11
3 479

-166
41
1 364
1 239

-35
0
-4
-39

23
-23
-1 367
-1 367

-178
18
-7
-167

0
3 753
-473
3 280

0
924
-235
689

0
-1 365
0
-1 365

0
3 312
-708
2 604

45 487
-31 329

9 873
-6 463

-9 377
3 266

45 983
-34 526

Fixní

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 náklady
Zisk před započtením úroků, daní a odpisů
(EBITDA)
Odpisy hmotných a nehmotných aktiv a aktiv
z práv k užívání
Odpisy přírůstkových nákladů na získání smlouvy
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 celkem
Závazky celkem

13

Mobilní

5 235
-3 251
1 984

10 236
-4 742
5 494
79
125
-3 077
4 605
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Pololetí končící
30. června 2018

Česká republika

Slovenská
republika

Eliminace ČR
vs SR

15 191
46
133
-11 247

3 597
4
34
-2 382

-189
-1
4
188

18 599
49
171
-13 441

4 123

1 253

2

5 378

-1 238
-166
-8
2 711

-337
-48
0
868

0
0
0
2

-1 575
-214
-8
3 581

-80
16
-9
-73

-9
0
-1
-10

9
-9
0
0

-80
7
-10
-83

3
2 641
-497
2 144

0
858
-228
630

0
2
0
2

3
3 501
-725
2 776

39 891
-24 698

7 672
-4 150

-8 217
2 105

39 346
-26 743

Fixní

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 náklady
Zisk před započtením úroků, daní a odpisů
(EBITDA)
Odpisy hmotných a nehmotných aktiv
Odpisy přírůstkových nákladů na získání smlouvy
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 celkem
Závazky celkem

14

Skupina

Mobilní

5 146
-3 298
1 848

10 045
-4 728
5 317
46
133
-3 221
4 123
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3

15

Výnosy

V následující tabulce jsou výnosy ze smluv se zákazníky členěny dle hlavních geografických
segmentů, provozních segmentů a poskytovaných produktů. V tabulce jsou rovněž
součtové řádky umožňující odsouhlasení výnosů na údaje uvedené v segmentové analýze
dle IFRS 8 (viz Poznámka č. 2).
Pololetí končící 30. června 2019
V milionech Kč
Mobilní originace:
- Hlasové služby a SMS & MMS
- Internet a data
Mobilní terminace
Výnosy z prodeje zařízení
Ostatní mobilní výnosy
Mobilní výnosy celkem
Hlasové služby
Datové služby
Internet a televize
ICT
Výnosy z prodeje zařízení
Ostatní fixní výnosy
Fixní výnosy celkem
Výnosy celkem

Česká
republika

Slovenská
republika

Vnitroskupinové
eliminace

4 154
3 222
1 113
872
875
10 236

1 409
889
464
701
223
3 686

0
0
0
-74
-152
-226

5 563
4 111
1 577
1 499
946
13 696

954
477
2 580
853
206
165
5 235

26
24
12
5
2
1
70

0
-2
-3
-6
-1
0
-12

980
499
2 589
852
207
166
5 293

15 471

3 756

-238

18 989

Celkem za
Skupinu
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Pololetí končící 30. června 2018
V milionech Kč
Mobilní originace:
- Hlasové služby a SMS & MMS
- Internet a data
Mobilní terminace
Výnosy z prodeje zařízení
Ostatní mobilní výnosy
Mobilní výnosy celkem
Hlasové služby
Datové služby
Internet a televize
ICT
Výnosy z prodeje zařízení
Ostatní fixní výnosy
Fixní výnosy celkem
Výnosy celkem

4

16

Česká
republika

Slovenská
republika

Vnitroskupinové
eliminace

Celkem za
Skupinu

4 239
2 948
1 138
932
788
10 045

1 503
718
441
669
203
3 534

0
0
0
-36
-142
-178

5 742
3 666
1 579
1 565
849
13 401

1 092
482
2 462
769
165
176
5 146

35
16
8
3
0
1
63

0
0
-2
-8
-1
0
-11

1 127
498
2 468
764
164
177
5 198

15 191

3 597

-189

18 599

Daň z příjmů

V milionech Kč

Pololetí končící
30. června 2019

Pololetí končící
30. června 2018

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

697

664

11

61

708

725

Pro kalkulaci odložené daně byla použita statutární sazba 19 % pro Českou republiku
(2018: 19 %) a 21 % pro Slovenskou republiku (2018: 21 %).
5

Dividendy, jiné distribuce a zisk na akcii

V milionech Kč
Dividendy přiznané (včetně srážkové daně)
Jiné distribuce
Celkem odsouhlasené distribuce

Pololetí končící
30. června 2019
5 274

Pololetí končící
30. června 2018
5 274

1 241
6 515

1 241
6 515

Částka dividend obsahuje srážkovou daň vyplácenou Společností. Za rok 2019 a 2018
nebyly vyplaceny žádné zálohy na podíl na zisku. Schválení zisku za rok 2018 a rozhodnutí
o výplatě dividend se uskutečnilo na valné hromadě, která se konala 4. června 2019 (za rok
2017: 4. června 2018). Na základě rozhodnutí valné hromady byla dividenda 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 2018 splatná 4. července 2019 (ze zisku 2017: 17 Kč, respektive 170 Kč). Dividenda
Zkrácená příloha k mezitímní konsolidované účetní závěrce tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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17

k vlastním akciím v celkové výši 148 mil. Kč (2018: 148 mil. Kč) zůstala 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 (2018: 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 35 mil. Kč (2018: 35 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.

Vážený průměr počtu běžných akcií v oběhu (v tis. ks)
Čistý zisk připadající akcionářům Společnosti (v mil. Kč)
Zisk na akcii (Kč)

6

Pololetí končící
30. června 2019
301 525
2 604
9

Pololetí končící
30. června 2018
301 525
2 778
9

Pozemky, budovy a zařízení

Během pololetí končícího 30. června 2019 pořídila Skupina pozemky, budovy a zařízení
ve výši 652 mil. Kč (za pololetí končící 30. června 2018: 570 mil. Kč) a vyřadila aktiva
v zůstatkové hodnotě 3 mil. Kč (za pololetí končící 30. června 2018: 3 mil. Kč).
7

Nehmotná aktiva

Během pololetí končícího 30. června 2019 pořídila Skupina nehmotná aktiva v celkové
výši 403 mil. Kč (za pololetí končící 30. června 2018: 795 mil. Kč) a vyřadila aktiva
v zůstatkové hodnotě 11 mil. Kč (za pololetí končící 30. června 2018: 2 mil. Kč).
8

Peníze a peněžní ekvivalenty

V milionech Kč
Peněžní zůstatky a ostatní peněžní ekvivalenty
Peněžní zůstatky a ostatní peněžní ekvivalenty mezi
spřízněnými osobami (Poznámka č. 14)
Celkem peníze a peněžní ekvivalenty

30. června 2019
7 899

31. prosince 2018
2 104

914
8 813

371
2 475

K 30. červnu 2019 měla Skupina k dispozici 5 638 mil. Kč (k 31. prosinci 2018:
5 638 mil. Kč) garantovaných nečerpaných úvěrových zdrojů.
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18

Zásoby

K 30. červnu 2019 vykázala Skupina opravnou položku ve výši 68 mil. Kč
(k 31. prosinci 2018: 86 mil. Kč), snižující hodnotu zásob k jejich čisté realizovatelné
hodnotě.
10

Obchodní a jiné závazky

Balance obchodních a jiných závazků se oproti 31. prosinci 2018 zvýšila zejména z důvodu
nevyplacených dividend a jiných distribucí ve výši 6 332 mil. Kč (Poznámka č. 5).
11

Finanční závazky

Skupina 18. dubna 2019 úspěšně dokončila úpis čtyř tranší nového financování ve formě
dluhových instrumentů Schuldschein v celkové výši 4 106 mil. Kč (160 mil. EUR)
se splatností 5 a 7 let. Úrokové sazby a splatnosti jednotlivých tranší jsou následující:
Tranše
Schuldschein - EUR 5Y float

Měna
EUR

Objem v dané měně
94 000 000

Úroková sazba
6M EURIBOR + 1,20%

Splatnost
17. dubna 2024

Schuldschein - EUR 7Y float

EUR

26 000 000

6M EURIBOR + 1,40%

17. dubna 2026

Schuldschein - EUR 5Y fix

EUR

30 000 000

1,203%

17. dubna 2024

Schuldschein - EUR 7Y fix

EUR

10 000 000

1,595%

17. dubna 2026

Dne 4. dubna 2017 Skupina dokončila úpis šesti tranší financování ve formě dluhových
instrumentů Schuldschein v celkové výši 3 511 mil. Kč (2 970 mil. Kč a 20 mil. EUR)
se splatností 5 a 7 let. Úrokové sazby a splatnosti jednotlivých tranší jsou následující:
Tranše
Schuldschein - CZK 5Y float

Měna
CZK

Objem v dané měně
90 000 000

Úroková sazba
3M PRIBOR + 0,75%

Splatnost
5. dubna 2022

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

Dne 16. prosince 2015 uzavřela Skupina smlouvu o dlouhodobém úvěru v celkové výši až
do 12 000 mil. Kč se splatností 5 let. Úroková sazba úvěru je 1M PRIBOR plus marže ve výši
0,60 %. V průběhu prvního pololetí roku 2019 nedošlo k žádnému čerpání ani splacení
dle smlouvy o dlouhodobém úvěru. K 30. červnu 2019 měla Skupina načerpáno celkem
7 000 mil. Kč (k 31. prosinci 2018: 7 000 mil. Kč) ze svého dlouhodobého úvěrového
rámce.
Žádný majetek Skupiny není předmětem zajištění pro účely čerpání stávajících úvěrů.
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Potenciální závazky a soudní spory

Skupina je účastníkem několika soudních sporů vyplývajících z běžného obchodního styku.
V průběhu prvního pololetí roku 2019 došlo oproti výroční zprávě za rok 2018
k následujícím významným změnám.
I. VOLNÝ, a.s. – žaloba o 4 mld. Kč
Městský soud v Praze po výslechu nezávislého znalce, kterého ustanovil, zcela zamítl
žalobu společnosti Volný, a.s. v dubnu 2018. Soud dospěl k závěru, že Společnost
neporušovala předpisy o hospodářské soutěži a tudíž nemohla ani způsobit jakoukoli
škodu. To potvrzuje i rozhodnutí ÚOHS ze dne 23. ledna 2019 v samostatném správním
řízení. Rozsudek byl doručen v červnu 2018. Žalobce podal proti zamítavému rozsudku
odvolání, požádal ale o osvobození od soudních poplatků. Městský soud v Praze a Vrchní
soud v Praze nakonec přiznaly žalobci osvobození od soudních poplatků ve výši 50 %.
O samotném odvolání ve věci zatím nebylo rozhodnuto.
II. TELECONSULT-INTERNATIONAL, spol. s.r.o. – žaloba o 55 mil. Kč
Vrchní soud v Praze svým rozsudkem ze dne 29. března 2017 potvrdil zamítnutí žaloby
proti Společnosti a změnil ve prospěch Společnosti i výrok o částce 1,7 mil. Kč. Ve výsledku
tedy byla Společnost ve sporu zcela úspěšná. Žalobce podal proti rozsudku dovolání.
Nejvyšší soud zamítl žádost žalobce o odklad vykonatelnosti. O samotném dovolání zatím
nebylo rozhodnuto.
III. Vodafone Czech Republic a.s. – žaloba o 385 mil. Kč
Městský soud v Praze zamítl návrh žalobce, jímž navrhoval, aby Společnost vydala veškeré
informace a podklady, které by podporovaly nárok uplatněný v žalobě. Soud konstatoval,
že žalobce dosud ani nevylíčil rozhodné skutečnosti, které by alespoň osvědčovaly, že by
kdy žalobci jakákoli újma vznikla. To potvrzuje i rozhodnutí ÚOHS ze dne 23. ledna 2019
v samostatném správním řízení. Žalobce podal proti zamítavému usnesení odvolání,
k němuž se Společnost vyjádřila.
IV. Ostatní
V ostatních významných soudních sporech, které byly uvedeny v konsolidované účetní
závěrce Skupiny k 31. prosinci 2018 obsažené ve výroční zprávě za rok 2018, nedošlo
v mezidobí k vývoji. Společnost je účastníkem také dalších soudních sporů s hodnotou nad
5 mil. Kč. Souhrnná hodnota těchto sporů, které nebyly v roce 2019 pravomocně
ukončeny, činí celkem částku necelých 67 mil. Kč. 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 této mezitímní konsolidované účetní
závěrce odpovídajícím způsobem zohledněna.
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Investiční přísliby

Investiční přísliby smluvně potvrzené dosud nezahrnuté v konsolidované účetní závěrce
k 30. červnu 2019 představují 549 mil. Kč (k 31. prosinci 2018: 503 mil. Kč) a pojí
se zejména k telekomunikačním sítím.
14

Transakce se spřízněnými osobami

Společnosti PPF Telco B.V., PPF A3 B.V. a PPF CYPRUS MANAGEMENT Ltd., 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 2019 a
k 31. prosinci 2018 nebyla účtována žádná specifická opravná položka z titulu snížení
hodnoty.
Významné uskutečněné transakce se spřízněnými osobami:
I. Mateřská společnost:
Během pololetí končícího 30. června 2019 deklarovala Společnost dividendu a jiné
distribuce pro akcionáře ze skupiny PPF v celkové výši 5 281 mil. Kč (za pololetí končící
30. června 2018: 5 281 mil. Kč). K 30. červnu 2019 Skupina vykázala závazek z titulu
výplaty dividend a jiných distribucí v celkové výši 5 281 mil. Kč (k 31. prosinci 2018 byl
závazek z titulu výplaty dividend a jiných distribucí 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
Zkrácená příloha k mezitímní konsolidované účetní závěrce tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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je uzavřená na dobu 30 let. Skupina má závazek odebírat služby po dobu 7 let, tedy
do 31. května 2022, přičemž dva roky před vypršením této lhůty začne vyjednávání o ceně
na další období. Celkové plnění ze smlouvy za první pololetí roku 2019 bylo přibližně
2 335 mil. Kč (za pololetí končící 30. června 2018: 2 279 mil. Kč).
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 (co představuje pouze část celkového plnění) po
dobu 7 let od podepsání smlouvy, tedy do 31. května 2022. Celkové plnění ze smlouvy
za první pololetí roku 2019 bylo přibližně 1 827 mil. Kč (za pololetí končící
30. června 2018: 1 913 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 2019 bylo přibližně
410 mil. Kč (za pololetí končící 30. června 2018: 436 mil. Kč).
15

Dceřiné a přidružené společnosti a společné podniky

K 30. červnu 2019 a k 31. prosinci 2018 držela Skupina podíly v těchto společnostech:

Dceřiné společnosti

Podíl Skupiny k
30. červnu 31. prosinci
2019
2018
100 %
100 %

1.

O2 Slovakia, s.r.o.

2.

4Local, s.r.o.

100 %

100 %

3.

O2 Family, s.r.o.

100 %

100 %

4.

O2 TV s.r.o.

100 %

100 %

5.

O2 IT Services
s.r.o.

100 %

100 %

6.

Bolt Start Up
Development a.s.

100 %

100 %

Země
původu
Slovensko
Česká
republika
Česká
republika
Česká
republika
Česká
republika
Česká
republika

Předmět činnosti
Mobilní služby a služby
v oblasti internetu a
přenosu dat
Služby přístupu
k internetu
Mobilní služby a služby
v oblasti internetu a
přenosu dat
Digitální televize
Servisní služby
v oblasti informačních
technologií
Startup fond

Metoda
konsolidace
Konsolidovaná
(plná konsolidace)
Konsolidovaná
(plná konsolidace)
Konsolidovaná
(plná konsolidace)
Konsolidovaná
(plná konsolidace)
Konsolidovaná
(plná konsolidace)
Konsolidovaná
(plná konsolidace)

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

O2 Czech Republic a.s. | Pololetní zpráva 2019

35

O2
O2 Czech
Czech Republic
Republic a.s.
a.s.
Zkrácená
příloha
mezitímní konsolidované
konsolidované účetní
účetní závěrce
závěrce za
za pololetí
pololetí končící
končící 30.
30. června
června 2019
2019
Zkrácená příloha kk mezitímní

7.

O2 Business
Services, a.s.

100 %

100 %

Slovensko

8.

eKasa s.r.o.

100 %

100 %

Česká
republika

9.

O2 Financial
Services s.r.o.
mluvii.com s.r.o.

100 %

100 %

100 %

100 %

11.

Smart home
security s.r.o.

100 %

100 %

Česká
republika
Česká
republika
Česká
republika

12.

INTENS
Corporation s.r.o.

100 %

100 %

Česká
republika

13.

Tapito s.r.o.

0%

100 %

14.

Emeldi
Technologies, s.r.o.

51 %

10.

22

Konsolidovaná
(plná konsolidace)

Česká
republika

Mobilní služby a služby
v oblasti internetu a
přenosu dat
Poskytovatel řešení pro
elektronickou evidenci
tržeb
Zprostředkovatel
finančních služeb
On-line komunikační
platforma
Poskytovatel zařízení a
služeb pro
zabezpečení
domácnosti
Poskytovatel služeb
v oblasti dopravní
telematiky
Vývoj mobilních
aplikací

0%

Česká
republika

Vývoj a prodej
software

Konsolidovaná
(plná konsolidace)

Konsolidovaná
(plná konsolidace)
Konsolidovaná
(plná konsolidace)
Konsolidovaná
(plná konsolidace)
Konsolidovaná
(plná konsolidace)
Konsolidovaná
(plná konsolidace)
Konsolidovaná
(plná konsolidace)

Přidružené podniky
15.

První certifikační
autorita, a.s.

23 %

23 %

Česká
republika

Poskytování služeb
certifikační autority

Nekonsolidovaná
(nevýznamná)

16.

AUGUSTUS,
spol. s r.o.

40 %

40 %

Česká
republika

Aukční prodej a
poradenské služby

Nekonsolidovaná
(v konkurzu)

17.

Dateio s.r.o.

21 %

21 %

Česká
republika

Vývoj marketingové
platformy pro cílený
marketing

Konsolidovaná
(Ekvivalenční
metoda)

Společné podniky
18.

Tesco Mobile ČR
s.r.o.

50 %

50 %

Česká
republika

Virtuální operátor na
předplacené mobilní
služby

Konsolidovaná
(Ekvivalenční
metoda)

19.

Tesco Mobile
Slovakia, s.r.o.

50 %

50 %

Slovensko

Virtuální operátor na
předplacené mobilní
služby

Nekonsolidovaná
(nevýznamná)

Prodej dceřiné společnosti
Dne 7. května 2019 prodala Skupina prostřednictvím dceřiné společnosti Bolt Start Up
Development a.s. 100% podíl ve společnosti Tapito s.r.o.
Akvizice dceřiné společnosti
Dne 25. června 2019 získala Společnost 51% podíl ve společnosti Emeldi Technologies,
s.r.o., ve které získala kontrolu. Nekontrolní podíl byl oceněn poměrným podílem na
čistých identifikovatelných aktivech nabývané společnosti.
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Finanční nástroje oceněné reálnou hodnotou

Skupina vykazuje následující finanční nástroje oceněné reálnou hodnotou:
V milionech Kč
Finanční aktiva
Finanční deriváty - úrokové (zajišťovací účetnictví)
Finanční nástroje v reálné hodnotě s přeceněním do
zisku a ztráty
Finanční nástroje v reálné hodnotě s přeceněním do
ostatního úplného výsledku
Finanční aktiva oceněné reálnou hodnotou celkem
Finanční závazky
Finanční deriváty – úrokové (zajišťovací účetnictví)
Finanční závazky oceněné reálnou hodnotou celkem

30. června 2019

31. prosince 2018

34
14

43
14

2

2

50

59

12
12

0
0

K 30. červnu 2019 a k 31. prosinci 2018 vykazovala Skupina majetkové cenné papíry
a poskytnuté půjčky klasifikované v hierarchii reálných hodnot v Úrovni 3 a finanční
deriváty klasifikované v Úrovni 2.
Reálná hodnota finančních derivátů vychází z kalkulace Skupiny prováděné pomocí
modelu diskontovaných peněžních toků (za použití tržních sazeb).
Finanční nástroje oceněné v reálné hodnotě do zisku a ztráty představují poskytnutou
půjčku, která obsahuje vložený derivát ve formě opce na konverzi dluhu do majetkového
podílu. V souladu s IFRS 9 byla celá hybridní smlouva oceněna jako celek. Reálná hodnota
byla určena výnosovým přístupem metodou diskontovaných peněžních toků
se zohledněním vnitřní hodnoty konverzní opce. Peněžní toky byly diskontovány diskontní
sazbou zohledňující jejich riziko. Vnitřní hodnota konverzní opce byla stanovena
s ohledem na odhad hodnoty společnosti a odhad pravděpodobnosti aktivace opce.
Finanční nástroje oceněné v reálné hodnotě do ostatního úplného výsledku představují
majetkové cenné papíry. Jejich reálná hodnota byla určena výnosovým přístupem
metodou diskontovaných peněžních toků. Peněžní toky byly diskontovány diskontní
sazbou zohledňující jejich riziko.
V účetním období končícím 30. června 2019 a 31. prosince 2018 nebyly provedeny žádné
převody mezi Úrovní 1 a Úrovní 2 vedené v reálné hodnotě a žádné převody do nebo
z Úrovně 3.
Účetní hodnota finančních aktiv a finančních závazků, které nejsou oceněny reálnou
hodnotou, je přibližnou aproximací jejich reálné hodnoty, neboť finanční aktiva a závazky
jsou tvořeny zejména krátkodobými obchodními pohledávkami a závazky, peněžními
prostředky a úvěry úročenými variabilní úrokovou sazbou. Výjimkou jsou čtyři tranše s fixní
úrokovou sazbou z financování ve formě dluhových instrumentů Schuldschein
(Poznámka č. 11) s účetní hodnotou k 30. červnu 2019 ve výši 3 768 mil. Kč
Zkrácená příloha k mezitímní konsolidované účetní závěrce tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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(k 31. prosinci 2018: 2 784 mil. Kč), jejichž reálná hodnota ke stejnému datu činí
3 671 mil. Kč (k 31. prosinci 2018: 2 628 mil. Kč).
Tato reálná hodnota byla vypočtena diskontováním smluvních peněžních toků za použití
současné výnosové křivky. Reálná hodnota spadá do Úrovně 3 z důvodu použití vstupů,
které nelze přímo odvodit z dat získaných na aktivním trhu, jako je vlastní kreditní riziko.
17

Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Nový kanál Premier Sport
Společnost získala v červenci práva na vysílání kanálu Premier Sport. Nová stanice přinese
kromě anglické Premier League i další dvě ostrovní soutěže - druhou nejvyšší anglickou
Championship a skotskou Premiership.
Na výrobě nové fotbalové stanice se budou podílet i zkušení komentátoři O2 TV Sport,
kteří svým hlasem doprovodí vybrané přímé přenosy. Vlastníkem televizní licence na kanál
Premier Sport je společnost DIGI Slovakia. Kanál bude dostupný u operátorů O2 Czech
Republic, T-Mobile a DIGI TV, na Slovensku si ho mohou naladit zákazníci Slovak Telekom,
DIGI SLOVAKIA a Orange Slovensko.
Tato skutečnost nemá žádný dopad do mezitímní konsolidované účetní závěrky za pololetí
končící 30. června 2019.
Prodloužení vysílacích práv na tenisový okruh WTA
Skupina v srpnu prodloužila o další tři sezony televizní práva na kompletní tenisový okruh
WTA. O2 TV Tenis, jediný tenisový kanál na českém území, tak bude až do roku 2022 i
nadále přinášet maximální počet přímých přenosů ze všech turnajů WTA, včetně
prestižního Turnaje mistryň v Šen-čenu.
Tato skutečnost nemá žádný dopad do mezitímní konsolidované účetní závěrky za pololetí
končící 30. června 2019.
Řízení Evropské komise ve věci podezření z možného porušování antimonopolních
předpisů Evropské unie
V říjnu 2016 zahájila Evropská komise řízení pro podezření na porušení čl. 101 Smlouvy
o fungování Evropské Unie (narušení vnitřního trhu). Důvodem jsou smlouvy o sdílení sítí
uzavřené mezi Společností (nyní Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) a T-Mobile
Czech Republic a.s. v roce 2013 a 2014.
Dne 7. srpna 2019 zaslala Evropská komise jednotlivým zainteresovaným společnostem
tzv. „sdělení výhrad“, ve kterém předběžně dospěla k závěru, že dohody o sdílení sítí
omezují hospodářskou soutěž a porušují tak antimonopolní předpisy Evropské Unie.
Zkrácená příloha k mezitímní konsolidované účetní závěrce tvoří nedílnou součást této účetní závěrky.
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Sdělení výhrad je nicméně jen průběžným procesním krokem při vyšetřování, který žádným
způsobem nemusí předznamenávat finální rozhodnutí v dané věci.
Společnost je přesvědčena, že postupovala v souladu s platnými právními a regulatorními
pravidly a je připravena podezření Evropské komise vyvrátit. Tato skutečnost tak nemá
žádný dopad do mezitímní konsolidované účetní závěrky za pololetí končící 30. června
2019.
Ostatní
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným dalším událostem, které by měly významný
dopad na konsolidovanou účetní závěrku za pololetí končící 30. června 2019.

28. srpna 2019

Jindřich Fremuth
generální ředitel
předseda představenstva

Tomáš Kouřil
finanční ředitel
místopředseda představenstva
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Prohlášení osob
odpovědných za
pololetní zprávu

Prohlášení osob odpovědných
za pololetní zprávu
Jindřich Fremuth, 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.

28. srpna 2019

Jindřich Fremuth
generální ředitel
a předseda představenstva
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Tomáš Kouřil
finanční ředitel
a místopředseda představenstva
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O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
t.: 800 02 02 02
www.o2.cz

