
 

Telefónica Czech 
Republic, a.s. 

Za Brumlovkou 266/2 
Praha 4 
140 22 

T +800 16 33 42 
 

www.telefonica.cz 
public.relations.cz@o2.com  
 

 
 
 
 
 
 

Telefónica v České republice mění obchodní název 
 
Společnost bude nadále vystupovat pod značkou O2 
 
 
16.5.2011 
 
Dnešním dnem byl do  obchodního rejstříku zapsán nový název společnosti a Telefónica 
v České republice změnila své jméno na Telefónica Czech Republic, a.s. 
 
Pro klienty a všechny zákazníky bude společnost Telefónica Czech Republic, a.s. nadále 
vystupovat pod značkou O2. Zákazníci budou dál používat O2 produkty a služby, nebo 
vídat O2 reklamy. Jde pouze o změnu obchodního názvu, který lépe odráží příslušnost 
společnosti do skupiny Telefónica. Pro zákazníky se nic nemění.  
 
Změna názvu společnosti se netýká pouze České republiky. Kroky k přijetí jednotného 
názvu Telefónica provedly také všechny ostatní evropské země. Telefónica tak bude 
fungovat jako jednotná firemní značka ve Velké Británii, Německu, Irsku a na Slovensku. 
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O společnosti Telefónica Czech Republic 

Telefónica Czech Republic je největším telekomunikačním operátorem na českém trhu. V současnosti provozuje 
téměř sedm miliónů mobilních a pevných linek, což z ní činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně 
konvergentních služeb na světě. Pod značkou O2 nabízí nejucelenější nabídku hlasových a datových služeb v 
České republice. Mimořádnou pozornost věnuje využití růstového potenciálu především v datové a internetové 
oblasti. Společnost provozuje nejrozsáhlejší pevnou a mobilní síť včetně sítí 3. generace – datovou síť CDMA a síť 
UMTS, která umožňuje přenos dat, hlasu, obrazu a videa. Telefónica Czech Republic je také předním 
poskytovatelem ICT služeb v zemi. 
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O společnosti Telefónica Europe 

Telefónica Europe je obchodní divizí společnosti Telefónica, která poskytuje služby v oblasti mobilního a fixního 
volání a DSL připojení ve Velké Británii, Irsku, Německu, České republice a na Slovensku - všechny organizační 
jednotky používají značku O2. Má více než 55,3 miliónů zákazníků mobilních a pevných služeb. Telefónica Europe 
vlastní 50 % podíl v britské a irské pobočce Tesco Mobile a společný podnik Tchibo Mobilfunk v Německu. Vedení 
společnosti Telefónica Europe sídlí ve Slough ve Velké Británii.  

O společnosti Telefónica 

Společnost Telefónica je z hlediska tržní kapitalizace jednou z největších telekomunikačních firem na světě. Své 
obchodní aktivity zaměřuje především na služby pevné a mobilní telefonie, přičemž za klíčový nástroj k rozvoji 
obojího považuje širokopásmové připojení. Společnost ve významném rozsahu působí celkem v 25 zemích světa a 
počet jejích zákazníků dosahuje více než 287 milionů. Její zastoupení se soustřeďuje na Španělsko, Evropu a země 
Latinské Ameriky, kde realizuje svou růstovou strategii. Telefónica je 100% soukromá společnost, akcie společnosti  
jsou kotované na burze v Madridu a dalších burzách a dělí se o ně více než 1,5 miliónu přímých akcionářů.  

 


