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Posudek nákladového modelu oddělené evidence nákladů a výnosů zarok2014 společnosti 02

CzęchRepublic a.s. vypracovaný na zéůdaděpovinnosti, uloženézákonem ě.1'2712005 Sb., o
elektľoniclcých komunikacích, ve nĚnipozdéjšíchzněn' ověřit shodu ýsledků oddělené
evidence nákladů a výnosů s metodikou uvedenou v opatření obecné povahy Českého

telekomunikačního úřadu.
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Posudek nezávislého ověřovatele
Posudek nezávĺslého ověřovatele (dále jen ,oPosudeK') fýkajícíse posouzení nákladového
modelu oddělené evidence nákladů a výnosů používanéhospolečností:

oŻ Czech Republic

a.s.

se sídlem

Za Brumlovkou266/2,140 22Praha 4

02 Czech Republic
Objednatel

a.s.

Za Brumlovkot266l2,I40 22 Praha 4
IČ: 60193336 DIČ: CZ6OI93336

(dálejen uo2")

Gľant Thoľnton Advisory s.ľ.o.
Nezávislý ověřovatel:

Żatecká55114,110 oo Praha

IČ 26513960 DIČ: CZ

1

Ż6513960

Posudek vypracoval tým pod vedením: Svatoslav Kylar

Grant Thornton Valuations, a.s.
Spolupracující osoba:

Żatecká55ll4 ,11o 0o Praha

l

IČ: 630 79 798 DIČ: 630 79 798
Tento posudek nákladového modelu oddělené evidence nákladů a
rnýnosů zarok2014 spoleěnosti

02 Częch Republic

vypracován na zákJadě povinnosti, uloženézákonem

a.s.

byl

č,. I2712005

sb,

o elektroniclcých komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů, ve anění pozdějších změĺ, ověřit shodu

Účel a ľozsah posudku:

ýsledků oddělené

evidence nákladů a výnosů s metodikou uvedenou v opatření obecné

povahy Českéhotelekomunikaěního úřadu č). ooPl4lO9.2OI4-6 a

ooPl4l08.2013-3, veznénípozdějšíchzměn. obě strany jsou si
vědomí rozsahu mandátu ověřovatęle. ověřovatel vydá, v souladu se

sým

mandtltem, zźxěreěnou ryrávl o věcných poznatcích zjištěných

během ąracovttní tohoto posudku.

Počet stran

Tento posudek obsahuje 74 stran

Tento dokument je určen ýhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho člístnesmí být zveřejněna,
citována nebo ręrodukována mimo klientskou organizaci bez předchozího souhlasu Grant Thomton
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odpovědnost Za prov edenou prźrci
Na základě provedené analýzy metodiky společnosti 02 Częch Republic a.s. (dále také ,,O2"),

obecné metodiĘ oddělené evidence nrĺkladri a rr,ýnosů definované v opatření Českého

telekomunikaěního úřadu č,. ooPl4l09.201'4-6 a ooPl4l08'2013-3, ve zrění pozdějšíchzměn a
obecně platných standaľdůoddělené evidencę nĺákladů a výnosů uplatňovaných v daném odvětví a

lze konstatovat, že Metodika oddělené evidence
náklađůa výnosů na ľok 2014 spoleěnosti 02 je v souladu s metodíkou oddělené evidence
na

zźi<Jadévykonaných kontrolních praci,

nákladů a výnosů deťrnovanou v opatření Českéhotelękomunikačního úřadu č. ooP/4/08.2013-3,
kterým se mění opatření obecné povahy č,. ooPl4l03.2006-3 ve znění opatření obecné povahy č.
ooPl4102,2008-1,

č,. ooPl4l12.20II-I9

aooPl4lll.2012-1'5,ve zĺěni pozdějších změn

(dále

jen

,,ooP/4*).
Nejsme povirmi aktualizovat tento posudek na ztlk7adě skutečností,které plně nastaly po datu
vydĺání tďo ryrávy. Stejně tak nejsme povinni měnit posudek v případě změny v legislativním
prostředí po tomto datu.

Důvěrnost
Bez souhlasu zástupce nezávislého posuzovatele a spoĘracujícíosoby nesmí být tento dokument
posĘrtnut źádnétřetístraně a nesmí bý použit, vykládán nebo interpretován v žádnémjiném
kontextu nebo způsobem než jako pľacovní dokument. Společnost 02 Częch Republic a.s. může
tuto zpľávu poutítporLze pro svá jednání s

ČesĘmtelekomunikaěním úřadem.

Naše firmy odmítajíjakoukoli odpovědnost vuěi třetím osobám za škody, které jim mohly
vzniknout použitím informací obsažených v tomto dokumentu.

a

Informačĺizďroje
V rĺámci zpracovćni tohoto posudku byly použity následující mateńály:

.

Metodika oddělené evidence nákladů a výnosů narok2014

.

Registľ majetku spoleěnosti Telefonica zarok2014 (FAR)

.
.
.

Analytická evidence nákladů a výnosů společnosti 02 zarok}0I4
Výľoění zprtsa spoleěnosti 02 zarok2014

Yýkaz oddělené evidence nákladů a výnosů 02 zarokZ0I4

Tento dokument je určen ýhradně pro potřebu klienta. Żadná ieho ttst nesmí být zveřejněną
citována nebo ręrodukována mimo klientskou organizaci bez předchozího souhlasu Grant Thomton
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Databéae alokačníchkroků nĺákladového modelu

I

Databźne reportů k nákladovému modelu
Databźue alokaěních klíěůa parametrů (NetworĘ
Databénę vstupů a ýstupů modelu

(oRos)

Aplikace OROS
č,. ooP/4/O9.2oI4-6

I

opatření obecné povahy Českéhotelekomunikačního uřadu

I

opatření obecné povahy Čęskéhotelekomunikaěního úřadu č. ooP/4/08 .20L3-3

!

opatření obecné povahy Českéhotelekomunikačního úřadu č). ooPl4/O3.2oo6-3

a

opatření obecné povahy Českéhotelekomunikačního uřadu

č). ooPl4lo2.2oo8-1

opatření obecné povahy Českéhotelekomunikačního uřadu

č,. ooPllloz.zoo8-Ż

opatření obecné povahy Českéhotelekomunikačního uřadu

č,. ooPl4lL2.2olL-Ig

opatření obecné povahy Českéhotelekomunikaěního uřadu

č,. ooPl4lLI.zOIz-Is

Zźkonč).I2712005 Sb., o elekÍroniclcých komunikacích a o změně někteých souvisejících
zfüonů (zákon o elektronických komunikacích), ve zněrupozdéjšíchzněn

Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klien ta. Żadná ieho tźlst nesmí být zveřejněną
citována nebo reprodukována mimo klientskou organizaci bez předchozího souhlasu Grant Thoľnton
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Manažerské shľnutí
Zaíěę|emnaplnění povinnosti zákoĺaě.12712005 Sb., o elęktroniclcých komunikacích a o změně
někteľ,ých souvisejících zákonů (zźkon o elektroniclcých komunikacích), ve znění pozdějších
změn, byl vypracován tento posudek nrákladového modelu oddělené evidence nákladů a výnosů za

rok2014 společnosti 02 Częch Republic a.s.
Posudek je vypracovĺín v souladu s mandátem,který má spoleěnost Grant Thornton Ađvisory
s.r.o. jako nezávislý ověřovatel ve spolupnáci s Grant Thomton Valuations, a.s. jako znaleclc-ým

ústavem z oblasti ekonomiky (dále také ,,nezźxislý ověřovatel"

a,,spolupradícíosobď').

V tomto dokumentu jsou shmuty veškeré věcné pomatĘ zjištěné během zpracovźníposudku
nęzávislého ověřovatele, na ověření shody ýsledků oddělené evidence nákladů a výnosů
s metodikou uvedenou v opatření obecné povahy Českéhotelekomunikaěního uřadu ě.

ooP/4.

Metodika oddělené evidence nákladů a rl'ýnosů na rok 2014 společnosti 02 byla ověřena a
posouzena' zda je v souladu s metodikou oddělené eviđencenĺákladůa r"ýnosů definovanou
v opatření obecné povahy ooPl4 českéhotelekomunikačního úřadu.
Na základě

ýše uvedených

informací byly realizovĺány následující kontrolní práce:

.

odsouhlasení nĺíkladůa',"ýnosů vstupujících do modelu s auditovanou účetnízávěrkou

.

Kontrola souladu oprávněných nákladů vstupujících do modelu s platným opatřením

ooPl{, resp. správnost vyloučení vybraných nákladů

.

Kontrola zdľojových dat v členěnína nákladová střediska

.

Kontrola správnosti použitíjednotliých alokaěních klíčů,driveru

.

Kontrola alokace aktivit na nákladové objekty použitím detail driverů

.

Kontrola souětů (úplnosti)

.

Kontľola alokací

.

odsouhlasení ýstupů modelu s reportem pro

ČtÚ

Na základě realizovanýchana|ýz MetodiĘ oddělené evidence nákladů a výnosů ĺarck20I4
společnosti 02, porovnĺání dopadů metodicĘých změn modelu za ověŕovaný rok v poľormání
s metodikou modelu

zarokpředchozí, porormĺání obecné metodiĘ ČľÚ definované v opatření

Tento dokument je určen ýhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho črístnesmí být zveřejněną
citována nebo reprodukována mimo klientskou organizaci bez předchozího souhlasu Grant Thornton
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ooPl4,

a obecně platných standaĺdů oddělené evidence nákladů a výnosů uplatňované daného

odvětví a na záHadě vykonaných kontľolních praci, lze konstatovat, že:

.

Metodika ođdělenéevidence nákladů a rnýnosů na rok 2014 společnosti 02 CzęchRepublic
a.s. je v souladu s metodikou oddělené evidence nákladů a výnosů definovanou v opatření

Českéhotelekomunikačního úřadu č. ooP/4. Metodika oddělené evidence nákladů a
výnosů na rok 2014 spoleěnosti 02 CzechRęublic a.s. je v souladu s obecně platnýnđ
standardy oddělené evidence nákladri a výnosů uplatňovanýnni v daném odvětví.

.

Kalkulaění model spoleěnosti 02 je v souladu

s

použitou metodikou oddělené evidence

nákladů a ''nýnosů na rok 2014 spoleěnosti 02 CzechRepublic a.s.

.

Nákladoý model společnosti 02 Czech Rąublic

a.s. neobsahuj e žádnéýnamné

nedostatĘ a nesrormalosti nebo logiclcý roryor, které by negativně ovlivňovaly ýstupy
modelu a měly by za následek ýzramné zkreslení oddělené evidence nákladů a wýnosti.
Všechny námi testované položky jsou opľávněné a dle logicko-věcné souvislostí

jelze

povażovat za správně pŕiÍazené.
Současně upozorňujeme, že naše ověření byla přiľozeně omęZena následujícími skutečnostmi:

Přezkoumali jsme sprármost a úplnost finančníchdat (vstupů) a jejich propojení na

souvisejícízđrojeinformací povze u vybraného vzorku dat stanoveného na základějejich

ýznamnosti;
Předmětem našíprověrĘ nebyla data ztlkazĺlckéhofakturačníhosystému.

Tento dokument je určen ýhradně pĺo potřebu klienta' Žádná ieho čtístnesmí být zveřejněna,
citoviína nebo rąrodukována mimo klientskou organizaci bez předchozího souhlasu Grant Thomton
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V následujících částech tohoto dokumentu jsou detailně popsána nĺĺĺniprovedené ověřovací
postupy

a

jednotlivá zjištění.
vydáváme s vědomím, že ho společnost 02 CzechRąublic a.s. můžepoužítjako

Tento

svá jednání s regulaěními úřady

Grant

Advisory s.r.o

// l-2
/!//uu

/f

Grant Thornton Valuations, a.s.
znalecký ústav

Michal Beneš
per prokura

Tento dokumentje určen ýhradně pro potřebu klienta. Žádná.1'eho část nesmí být zveřejněną
citována nebo reprodukovĺĺna mimo klientskou organiacibezpŕedchozího souhlasu Grant Thomton
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