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ODBORNÝ POHLED  
NA ODVĚTVÍ EKONOMIKY. 
Analytické studie odvětví poskytují objektivní nezávislý 
a odborný pohled na stávající situaci a možný výhled vývoje 
analyzovaného odvětví české ekonomiky. 

VYUŽITÍ
Analytické studie odvětví přiná-

šejí ucelené soubory informací pro 
rychlou orientaci v dané problematice. 
Umožňují poznat tržní prostředí, 
konkurenci, či nejsilnější hráče odvětví.

Ocení je především investoři, risk 
manažeři, úvěroví pracovníci, analytici, 
marketingoví a obchodní specialisté, 
poradenské společnosti a pracovníci 
státní správy.

STUDIE ODVĚTVÍ
Rozsáhlý analytický dokument 

se zaměřuje na významná odvětví 
ekonomiky.  Studie odvětví hodnotí 
postavení segmentu v rámci české 
ekonomiky včetně rozboru vývoje 
základních ekonomických charakte-
ristik, popisu podnikatelské základny 
a vlastnické struktury včetně historic-
kého vývoje. Nechybí popis aktuálního 
legislativního rámce a státní podpory 
týkající se daného odvětví. Dokument 
obsahuje shrnutí vývojových trendů 
a SWOT analýzy.

VÝVOJ V ČÍSLECH
Vývoj v číslech obsahuje ve formě 

tabulek detailnější informace doklá-
dající vývoj analyzovaného segmentu 
jako celku. Dále obsahuje přehledové 

tabulky srovnávající vývoj základních 
ekonomických charakteristik vybra-
ných společností za poslední tři roky, 
ke kterým jsou v analýze uvedené 
PDF profily.

ANALYTICKÝ SOFTWARE
Analytický software je aplikací, která 

poskytuje velké množství informací 
o nejvýznamnějších společnostech 
odvětví. Program umožňuje interaktivní 
práci s daty – výběr vlastní „pracovní 
skupiny“, srovnávání podle vybraných 
hledisek v časové řadě tří let i prohlíže-
ní profilů jednotlivých firem. Každý uži-
vatel si zvolí libovolnou skupinu firem, 
která mu pro porovnání vyhovuje, 
např. podle úzkého tržního segmentu, 
konkurenčního prostředí, velikosti atd. 
Tento výběr může kdykoliv měnit a tyto 
skupiny ukládat do vlastního seznamu 
pracovních skupin. Údaje ke každé 
firmě, které lze v profilu najít, obsahují 
strom vazeb, Du Pontův rozklad ROA 
a ROE, analýzu financování pracovního 
kapitálu, či konkurenční matici. Je rov-
něž možné predikovat vývoj položek 
rozvahy, výsledovky i bilanční analýzy.

Součástí nabídky je možnost určit 
skupinu subjektů, nad kterými je pro-
vedena srovnávací analýza umožňující 
veškeré funkce aplikace Analytický 
software. Prostřednictvím modulu 
Sektorové profily, který je součástí 
firemní databáze MagnusWeb, má uži-
vatel analýz také možnost aktualizace 
finančních údajů daných společností.

Analytické studie odvětví

„Nezávislé, odborné 
a objektivní“

Díky analytickým studiím můžete 
hlouběji poznat tržní prostředí, 
svoji konkurenci, nebo například 
nejsilnější hráče konkrétního 
odvětví. Tyto dokumenty přinášejí 
ucelené soubory informací pro 
rychlou orientaci ve stávající situ-
aci vybraného oboru podnikání 
a nastiňují výhled dalšího vývoje 
v odvětví.
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Bisnode skóring

Telefónica Czech Republic, a.s. Telekomunikace

Základní informace Logo společnosti
IČO 60193336

DIČ CZ60193336

Ulice Za Brumlovkou 266/2

Město Praha 4 - Michle

PSČ 14022

Okres Praha

Kraj Praha

Oblast PRAHA

Základní kapitál

Datum založení

Kontakty
Telefon 267011570

Webová stránka http://www.telefonicao2cr.cz

E-mail jobs.cz@o2.com

Fax 262804000

Hlavní NACE
612000

Počet zaměstnanců
rok počet

2010 7 647

2011 6 767

2012 5 861

28 021 821 300 Kč

Společnost byla založena v roce 1994 jako SPT TELECOM, a.s., převodem majetek státního podniku SPT 
TELECOM s.p. Společnost je rovněž právním nástupcem společnosti TELSOURCE a.s. V roce 2000 se 
společnost přejmenovala na ČESKÝ TELECOM, a.s. V roce 2006 na společnost přešlo jmění zaniklé společnosti 
Eurotel Praha, spol. s r.o. a společnost se přejmenovala na Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a konečně v 
roce 2011 na Telefónica Czech Republic, a.s. V lednu roku 2012 došlo ke vkladu části podniku společnosti 
Telefónica Czech Republic, a.s., do základního kapitálu společnosti Informační linky, a.s. V červenci 2012 na 
společnost přešlo sloučením jmění společnosti Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. Telefónica Czech 
Republic je integrovaným telekomunikačním operátorem. V současnosti provozuje téměř sedm miliónů mobilních 
a pevných linek. Nabízí nejucelenější nabídku hlasových a datových služeb v České republice. Provozuje pevnou 
a mobilní síť včetně sítí 3. generace – datovou síť CDMA a síť UMTS, která umožňuje přenos dat, hlasu, obrazu 
a videa.

Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí

30.12.1993

Zpět do menu

Zpět do srovnání

Graf
vlastnických vazeb 

PDF profily

Minimální riziko
AAA

Skupina dat: Výsledovka v roce 2012

Telekomunikace
Srovnání firem sestupně podle ukazatele:
Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží
Výběr  v pořadí od 1. do 8.

Telefónica Czech Republic, a.s.60193336 46 305 000

T-Mobile Czech Republic a.s.64949681 25 270 000

Vodafone Czech Republic a.s.25788001 16 512 000

GTS Czech s.r.o.28492170 4 765 878

UPC Česká republika, s.r.o.00562262 4 425 718

České Radiokomunikace a.s.24738875 1 816 267

ČD - Telematika a.s.61459445 1 505 567

AT&T Global Network Services Czech Republic s.r.o.25785435 854 564
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