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3.

Závěr a shrnutí

V kapitole č. 2, tohoto znaleckého posudku jsem uvedl můj postup a zjištěné skutečnosti při ověřování
vstupních a výstupních hodnot ALOKAČNÍHO MODELU a jeho výstupů ve formě tabulek dle
dokumentu OOP4.
V rámci mého ověřování jsem vycházel 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.
Ověřování a kontrolu jsem provedl výběrovým způsobem na vstupu u agregovaných i dílčích hodnot,
především se zaměřením na to, zda tyto hodnoty odpovídají vykazovaným údajům v statutárním výkazu
zisků a ztrát, případně analytické účetní evidenci v hlavní knize, a také hodnotám na výstupu,
především v rámci vykazovaných hodnot v jednotlivých tabulkách podle OOP4.
V rámci zkoumání vstupních a výstupních hodnot ALOKAČNÍHO MODELU jsem nezjistil žádný případ,
kde by vstupní hodnoty neodpovídaly hodnotám za účetní období roku 2018 a ani případ, kde by
číselné hodnoty vykazovaných výsledků nebyly správné.
Závěr o správnosti jednotlivých výsledků je podložený nejen ověřeními, 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 jsem podal jako znalec, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne:






7. března 1997
9. června 1997
22. května 1998
2. srpna 2000
14. února 2001

(č.j. Spr. 3837/96)
(č.j. Spr. 1958/97)
(č.j. Spr. 1730/98)
(č.j. Spr. 2656/2000)
(č.j. Spr. 687/2001)

pro základní obor ekonomika – ceny a odhady se specializací:





cenné papíry a obchodování s nimi (č.j. Spr. 3837/96)
oceňování podniků a nepeněžních vkladů (č.j. Spr. 1958/97)
oceňování derivátů kapitálového trhu (č.j. Spr. 1730/98)
oceňování podílů v obchodních společnostech, nehmotného majetku, majetkových práv a
pohledávek (č. j. Spr. 2656/2000)

pro základní obor ekonomika – ekonomická odvětví různá se specializací:


přezkoumávání úvěrových transakcí a vztahů mezi propojenými osobami, přezkoumání ovládací
smlouvy, smlouvy o převodu zisku, smlouvy o fúzi z ekonomického hlediska (č. j. Spr. 687/2001)

Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 365/2019 znaleckého deníku.

Hradec Králové 26. srpna 2019

Ing. Vladimír H o r á k
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