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Věc: odpověď na Žádost o stanovisko

Vážený pane doktore,

dne 21. června 2022 jsme datovou zprávou obdrželi Vaši žádost o stanovisko, zda se zakládá na pravdě
informace, že auditorské a poradenské firmy patřící do tzv. Velké čtyřky odmítají vyhotovovat znalecké
posudky v trestních věcech podle § 110a trestního řádu, které nechává zpracovávat obhajoba. Tato
informace měla zaznít na semináři na téma “Znalec sjednaný osobou, jež má zájem na výsledku
posudku – reputační a jiná rizika a možnosti jejich minimalizace”.

E & Y Valuations s.r.o. je součástí globální auditorské a poradenské sítě EY.  Z tohoto důvodu tedy
naše znalecká kancelář úzce kooperuje nejenom s českými společnostmi patřící do sítě EY, jako jsou
společnosti Ernst & Young, s.r.o, Ernst & Young Audit, s.r.o. a EY Law advokátní kancelář, s.r.o., ale
také se zahraničními společnostmi sítě EY („Společnosti EY“). Společnosti EY mají striktní pravidla
předcházející střetu zájmů a ohrožení nezávislosti auditora a v jejich souladu postupujeme před
akceptací jakékoli zakázky. Zaměstnanci znalecké kanceláře poskytují tedy nejenom znaleckou činnost,
ale také v součinnosti s našimi kolegy ze Společností EY zpracováváme celou řadu oceňovacích zpráv
pro transakční účely, různé analýzy, posudky pro mezinárodní arbitráže a zejména zpracováváme
značný počet revizí znaleckých posudků pro naše auditorské kolegy.

Za znaleckou kancelář E & Y Valuations s.r.o. uvádíme, že k posudkům, které nechává zpracovat
obhajoba přistupujeme zcela shodně, jako ke všem ostatním znaleckým posudkům – při jejich akceptaci
či odmítnutí vždy zvažujeme nezávislost znalce, pravidla předcházející střetu zájmů a ohrožení
nezávislosti auditora, naše aktuální kapacity s ohledem na požadované datum vyhotovení znaleckého
posudku a rovněž riziko a ekonomiku samotného projektu.

Naše znalecká kancelář také v minulosti vypracovala znalecké posudky, které nechávala zpracovávat
obhajoba.
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