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Ověření vstupních a výstupních údajů a hodnot,
vykázaných v rámci Výkazu oddělené evidence
nákladů a výnosů pro Český telekomunikační úřad
za období roku 2017

Objednatel
T-Mobile Czech Republic a.s.
Praha 4, Tomíčkova 2144/1, IČO 649 49 681

Zpracovatel
Česká znalecká, a. s.
Hradec Králové, Nezvalova 423, IČO 252 60 138

3.

Závěr/y znaleckého zkoumání a dokazování

V předcházející kapitole č. 2, tohoto ZP byl uveden náš postup a zjištěné skutečnosti při
ověřování vstupních a výstupních hodnot ALOKAČNÍHO MODELU a jeho výstupů ve
formě tabulek dle dokumentu OOP4.
V rámci našeho znaleckého zkoumání a dokazování jsme vycházeli také z Osvědčení
společnosti Deloitte Advisory s.r.o. ze dne 26. června 2007 o souladu kalkulačního modelu
společnosti T-MOBILE s Opatřením obecné povahy č. OOP/4/03.2006, vydaném ČTÚ dne
8. března 2006, především z potvrzení, že ALOKAČNÍ MODEL pracuje metodicky správně.
Naše znalecké zkoumání a dokazování jsme provedli u výběrových hodnot na vstupu,
především zda odpovídají vykazovaným údajům v 1) statutárním výkazu zisků a ztrát,
případně 2) analytické účetní evidenci, a také 3) na výstupu, především v rámci
vykazovaných hodnot v jednotlivých tabulkách podle OOP4.
V rámci zkoumání vstupních a výstupních hodnot ALOKAČNÍHO MODELU jsme
nezjistili žádný případ, kde by vstupní hodnoty neodpovídaly hodnotám za účetní období
roku 2017 a ani případ, kde by číselné hodnoty vykazovaných výsledků nebyly správné.
K tomuto znaleckému závěru správnosti jednotlivých výsledků nás vede nejen ověření, že
dílčí výsledky či hodnoty v jejich agregovanější podobě odpovídají agregovaným hodnotám
dle statutárního výkazu či analytické účetní evidence, ale také možnost rozkladu
agregovanějších hodnot dle jednotlivých postupů (alokací, přiřazování nákladů apod.) až na
konkrétní jednotlivé vstupní hodnoty.
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Znalecká doložka
Znalecký posudek podal znalecký ústav Česká znalecká, a. s., zapsaný Ministerstvem
spravedlnosti ČR na základě rozhodnutí ministrů spravedlnosti ze dne 1) 31. května 2012
č. j. 57/2012-OSD-SZN/6 a 2) 8. července 2015 č. j. MSP-47/2015-OSD-SZN/9 do I. oddílu
seznamu znaleckých ústavů v souladu 1) § 21 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích
a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 22 odst. 3 téhož zákona
a 2) ustanovením § 6 odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích
a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, pro obor znalecké činnosti EKONOMIKA.
Znalecký ústav stvrzuje, že:
1.

v současné době nemá, a ani v budoucnosti nebude mít prospěch z oceňovaného,
přezkoumávaného či posuzovaného předmětu znaleckého posudku,

2.

odměna za znalecký posudek nezávisí na dosaženém znaleckém závěru či závěrech,

3.

ve znaleckém posudku jsou zohledněny všechny jemu známé skutečnosti, které by
mohly ovlivnit dosažený znalecký závěr či závěry,

4.

znalecký posudek je vypracován se znalostí následků vědomě nepravdivého
znaleckého posudku ve smyslu:
a.
§ 346 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
b.
§ 110a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve
znění pozdějších předpisů,
c.
§ 127a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů.

Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 1 412/2018 ve znaleckém deníku.
Tento originál vyhotovení znaleckého posudku má pořadové číslo 1 (jedna) z celkového
počtu 4 (čtyř) vyhotovených originálů.

Hradec Králové 20. srpna 2018

Dr. Ing. Vítězslav H á l e k, MBA, Ph.D.
statutární ředitel
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