
 
Vnitřní informace  

O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 

Praha 4 

140 22 

T 800 02 02 02 www.o2.cz/spolecnost/vztahy-s-investory/ 

investor_relations.cz@o2.cz  

 
 

 
 
 

O2 OČEKÁVÁ, ŽE JEJÍ VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 
2015 PŘEKONAJÍ SOUČASNÝ ODHAD ANALYTIKŮ 
 
17. dubna 2015 

  
 

Společnost O2 Czech Republic upozorňuje investory a analytiky, že po revizi prvních 

odhadů výsledků za 1. čtvrtletí 2015, které obdržela od analytiků, očekává, že skutečné 

výsledky budou nad úrovní současného konsensu.  

 

Na úrovni výnosů jsou výsledky mírně nad očekáváním, na úrovni provozního zisku EBITDA 

výrazně vyšší a očekávaný čistý zisk bude překonán podstatným způsobem. 

 

Společnost očekává, že ve výsledcích, které budou zveřejněny v plném rozsahu 13. května 

2015, se projeví zlepšení meziročního vývoje výnosů, které zaznamenala již v průběhu 

roku 2014. Ziskovost bude také pozitivně ovlivněna zjednodušením provozního modelu  a 

opatřeními vedoucími k úsporám v provozních nákladech, jejichž realizaci zahájila 

společnost již v minulém roce. 
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O společnosti O2 Czech Republic 

O2 je největším integrovaným telekomunikačním operátorem na českém trhu. V současnosti provozujeme téměř 

osm milionů mobilních a pevných linek, což z nás činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních 

služeb v Evropě. Zákazníkům mobilních služeb nabízíme nejmodernější technologie HSPA+ a LTE. Máme 

nejucelenější nabídku hlasových a datových služeb v České republice, přičemž mimořádnou pozornost věnujeme 

využití růstového potenciálu především v oblasti ICT. Naše datová centra o celkové rozloze 7300 metrů čtverečních 

patří k největším hráčům v oblasti hostingových a cloudových služeb, stejně jako v oblasti managed services. Jako 

první v ČR a jedna z mála ve střední Evropě získala datová centra O2 certifikaci úrovně TIER III. Se svou službou 

O2 TV jsme zároveň největším provozovatelem internetového televizního vysílání v Česku. Od ledna 2014 je O2 

součástí české investiční skupiny PPF.  

 

O skupině PPF 

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes telekomunikace, nemovitosti, 

maloobchodní služby, pojišťovnictví, těžbu nerostů a zemědělství až po biotechnologie. PPF působí v Evropě, 

Rusku, Asii a USA. Skupina vlastní aktiva přesahující 24 miliardy EUR (k 30. 6. 2014). 

 


