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1 Úvod 
 

 Na základě mailové objednávky a námi zaslané nabídky na vypracování znaleckého  

posudku, odsouhlasené insolvenčním správcem a věřitelským výborem  a potvrzené mailem 

dne   ze dne 3.5. 2021, proběhla dne 13.5.2021 na adrese Újezd 357, Újezd u Valašských 

Klobouků, PSČ 763 25,  prohlídka movitých věcí s fotodokumentací. 

 

            Majitelem movitých věcí na základě doložených účetních dokladů  je úpadce Claim 

Covid 3 s.r.o., se sídlem: Radlická 2343/48 , Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 060 70 922, jehož 

insolvenčním správcem je Česká insolvenční v.o.s., IČ:  288 10 341 se sídlem: Fráni Šrámka 

1139/2, 500 02 Hradec Králové 

           IČ:   

         Jedná se o ocenění níže uvedených movitých věcí, které  se nachází na adrese: 

Krupka, na adrese Újezd 357, Újezd u Valašských Klobouků, PSČ 763 25. 

 

Seznam předmětů k ocenění  

 
Claim Covid 3, s.r.o. 

Název  
notebook HP ProBook 450 G2  
notebook ASUS UX 360U  
REC čtečka dokladů - ICS: 4339  
notebook Dell Latitude 3500  
notebook Dell Latitude 5590  
Toyota, model Hiace, RZ: 3K5656, VIN:JT121JK2200051906  
Kia, model CEE'D, RZ: 4AN2139, VIN: U5YHN513AFL178552  
FB vybavení snídárny Hendi  
Přistýlky recepce 2 ks - ICS:4301,4302  
FB slunečníky - ICS :4358,4359  
FB pračka -  ICS 004357  
HSK vysavač - ICS 4362  
mobilní tiskárna Star Micronics SM-L200 UB40 Bluetooht - 1 ks  
FB výrobník ledu Scotsman ECM 86 WS 1 ks - ICS 4360  
reproduktory Sonos One bílá  8 ks  
dálkový ovladač iPort pro Sonos 1 ks  

  
 Posudek je zpracován ke dni 13. 5. 2021. 
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1.1 Obecné pojmy  

 
Tržní hodnota (FMV):  
Tržní hodnotou rozumíme odhadovanou částku, za níž by se na základě řádné nabídky 

měl majetek směnit v den ocenění mezi dobrovolně jednajícím kupujícím a dobrovolně 

jednajícím  prodávajícím, kteří jsou bez vzájemného vztahu a jednají ve vlastním zájmu, 

přičemž obě strany mají zájem na uskutečnění transakce, přistupují k ní uvážlivě, bez donucení 

a informovaně. 

 
 Při návrhu tržní hodnoty je vhodné uvedení základních pojmů a definic veličin 

aplikovaných při ocenění.  

  
 Cena je pojem používaný pro částku, která je požadovaná, nabízená nebo zaplacená 

za zboží nebo službu při konkrétní transakci. Cena je historickým faktem. Cena může nebo 

nemusí vztah k hodnotě, kterou zboží nebo službám mohou připisovat jiní. Cena je však 

obecně indikací relativní hodnoty připisované zboží nebo službám konkrétním kupujícím anebo 

kupujícím v konkrétních podmínkách.  

 

 Hodnota je pojem týkající se peněžního vztahu mezi zbožím a službami, které lze koupit 

a těmi, kdo je kupují a prodávají. Hodnota není faktem, ale odhadem ohodnocení zboží a 

služeb v daném čase podle konkrétní definice hodnoty, je to subjektivní údaj.  

   

1.2 Obecné předpoklady a omezující podmínky návrhu obvyklé ceny: 
  

 Znalec vycházel ze svých databází, webových zdrojů a obecně dostupných informací 

a z informací a prohlášení o pravosti a platnosti podkladů předložených klientem a z osobních 

zjištění. Neodpovídá zejména za pravost a platnost vlastnických nebo jiných věcných práv 

k oceňovaným movitým a věcem.  

 

1.3  Definice základních pojmů v oblasti oceňování strojů a zařízení. 
  

• Životnost – schopnost předmětu plnit požadované funkce do dosažení mezního stavu při 

stanoveném systému údržby a oprav. 

 

• Údržba – souhrn činností zajišťující technickou způsobilost a hospodárnost zařízení. 
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• Oprava – souhrn úkonů, jimiž se odstraňují následky opotřebení, mechanického poškození 

nebo výrobních vad. Opravou se obnovují správné funkce a vlastnosti. 

 

• Běžná oprava (BO) – oprava, při níž se odstraňují jednotlivé vady některého dílu výměnou 

za nové, často bez celkové demontáže. 

 

• Celková oprava (CO) – obnova původních technických vlastností celku a skupin výměnou 

všech vadných, opotřebovaných dílů za nové. 

 

• Generální oprava (GO) – oprava spočívající v úplné demontáži zařízení na díly až 

součásti, výměna vadných dílů za nové, opravené, nebo renovované, opětovná montáž 

včetně obnovení povrchové úpravy. 
 

• Technická hodnota (TH) – zbytek technického života majetku ke dni stanovení hodnoty 

porovnáním s továrně novým, kde TH je 100 % a jeho prognózovanou životností. 
 

• Výchozí technická hodnota (VTH) – TH nového stroje nebo po GO ve vztahu k TH stroje 

továrně nového. Pro účely ocenění se stanovuje takto: 
• po GO ve specializované opravně nebo ve výrobním závodě TH = 90 % 

• po GO jiným způsobem TH = 80 % 

• po GO pod standardní úrovní TH = do 80 % 

 

•  Základní amortizace (ZA) – snížení technického života v %, stanovených podle 

amortizačních stupnic nebo křivek v závislosti na stáří nebo provozu. 

 

• Doba provozu (DP) – počet roků od uvedení stroje do provozu k datu hodnocení a ocenění, 

nebo od roku následujícího po zjištěném roku výroby. 

 

• Metoda výpočtu substanční hodnoty - cena je stanovena na základě identifikace zařízení 

a ohodnocení technického stavu. Určená technická hodnota zohledňuje základní amortizaci 

i stupeň opotřebení. Rovněž je přihlédnuto k prodejnosti oceňovaného eventuálně 

podobného zařízení.  
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Technická hodnota TH (v %) :  
 
 
 
 
 
 
kde:  

THN - výchozí technická hodnota (v %)  

ZA - základní amortizace (v %)  

PS - přirážka(+) nebo srážka (-) dle zjištěného technického stavu při prohlídce (v %)  

U zařízení nového činí THN = 100 %, u zařízení po GO činí THN 80 - 90 %.  

 

• Výchozí cena (CN) – je cena stroje nebo majetku továrně nového. Výchozí cenou je: 

• prodejní cena pokud je předmět dostupný na trhu 

• srovnatelná cena pokud nelze použít cenu uvedenou výše. Srovnatelná cena se 

stanoví parametrickým nebo přímým cenovým porovnáním s případným využitím 

zahraničních cenových relací, které jsou k datu ocenění jako nové na trhu. 

 

• Časová cena (CČ) – je cena věci k datu ocenění vypočtená tak, že od výchozí ceny se 

odečte částka odpovídající skutečnému opotřebení, ke kterému došlo v době od pořízení 

majetku do dne stanovení hodnoty. Časová cena je vyjádřena v Kč. 

 
 
 
 
 
kde :   CN je výchozí cena zařízení.  

           TH je technická hodnota  

 

• Koeficient prodejnosti (KP) – (Koeficient uplatnění na trhu), průměr z jednotlivých podílů 

dosahovaných prodejních cen a časových cen majetku určitého, resp. srovnatelného typu 

v rozhodné době a v rozhodném místě.  Aplikuje při stanovení Ceny obvyklé tedy tržní 

hodnoty i v případě, že nejde bezprostředně o úmysl prodeje. Cena je stanovena na základě 

identifikace zařízení a ohodnocení technického stavu. Určená technická hodnota 

zohledňuje základní amortizaci i stupeň opotřebení. Rovněž je přihlédnuto k prodejnosti 

oceňovaného eventuálně podobného zařízení.  
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• Obvyklá cena (CO) – cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě 

obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obchodním styku 

v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, 

avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů 

prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se 

rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných 

kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní 

vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota 

přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.  (zákon o oceňování 

majetku č. 151/1997 Sb.). Definice obvyklé (obecné) ceny „ CO“ používané v české 

legislativě i ve Znaleckém standardu se věcně shoduje s definicí tržní hodnoty.  

 

Pro návrh obvyklé hodnoty byla prioritně využita porovnávací metoda s tím, že v situacích 

neumožňující její aplikaci byla využita účetní hodnota snížená o opotřebení s odborným 

přihlédnutím k předpokládanému poklesu hodnoty a  možnému koeficientu prodejnosti. 

Návrh obvyklé ceny byl dále proveden v souladu se zněním § 219 zákona č. 182/2006 Sb. 

o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon) a dále dle § 2 zák. č.151/1997 Sb. 

v platném znění (o oceňování majetku) se zohledněním specifik předmětu ocenění, tj. 

faktické neexistence veřejně dostupné databáze s možností objektivní verifikace cen reálně 

uskutečněných prodejů movitých věcí. 

1.4 Prohlášení o nezávislosti znalce 
 

 Prohlašuje tímto, že mu nebyly ani nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily ve 

vypracování tohoto posudku, zejména pak žádná podjatost ve vztahu k příslušnému klientovi  

nebo ve vztahu k osobě blízké klientovi , která je oprávněna jménem klienta  jednat. 

Prohlašuje, že není finančně ani jakkoli osobně zainteresován ani není v žádném vztahu 

k příslušné právnické či fyzické osobě, která je vlastníkem movitosti, jež jsou předmětem 

tohoto posudku a tedy vypracování tohoto posudku není učiněno v rozporu s příslušnou 

legislativou České republiky upravující činnost znalců. 

  
 

1.5 Podklady pro vypracování znaleckého posudku 
 
• Osobní prohlídka, výrobní štítky 

• Fotodokumentace pořízená znalcem 
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• Soupis majetku z účetnictví 

• Stránky jednotlivých výrobců 

• Katalogy, prospekty, brožury, ceníky 

• BRADÁČ, Albert a kolektiv, 1999. Soudní inženýrství. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM. ISBN 80-7204-133-9. 

 

 

2 Nález 
 

2.1 Identifikace majetku a účel posudku 
 

            Předmětem ocenění jsou  

 
notebook HP ProBook 450 G2 

notebook ASUS UX 360U 

REC čtečka dokladů - ICS: 4339 

notebook Dell Latitude 3500 

notebook Dell Latitude 5590 

Toyota, model Hiace, RZ: 3K5656, VIN:JT121JK2200051906 

Kia, model CEE'D, RZ: 4AN2139, VIN: U5YHN513AFL178552 

FB vybavení snídárny Hendi 

Přistýlky recepce 2 ks - ICS:4301,4302 

FB slunečníky - ICS :4358,4359 

FB pračka -  ICS 004357 

HSK vysavač - ICS 4362 

mobilní tiskárna Star Micronics SM-L200 UB40 Bluetooht - 1 ks 

FB výrobník ledu Scotsman ECM 86 WS 1 ks - ICS 4360 

reproduktory Sonos One bílá  8 ks 

dálkový ovladač iPort pro Sonos 1 ks 

 

Účelem vyžádání znaleckého posudku je návrh obvyklé ceny souboru majetku pro 

účely prodeje, dražby majetku úpadce. 

             Oceňované věci se nachází na adrese Újezd 357, Újezd u Valašských Klobouků, kde 

proběhla prohlídka movitých věcí s fotodokumentací. 
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2.2 Prohlídka majetku 
 
           Prohlídka strojů proběhla osobně dne 13.05.2021.  Oceňované věci se nachází na 

adrese Újezd 357, Újezd u Valašských Klobouků, kde proběhla prohlídka movitých věcí 

s fotodokumentací. 

 

2.3 Stručný popis jednotlivých předmětů 
 

    
Název Stručný popis 

notebook HP ProBook 450 G2 HP Probook 450 G2 v konfiguraci s FHD displejem 
o velikosti 15,6", dvoujádrovým procesorem Intel 
Core i3 5010U o frekvenci 2,10 GHz, 4 GB 
operační pamětí RAM, 120 GB SSD diskem, 
grafickou kartou Intel HD Graphics se sdílenou 
pamětí, čtečkou otisků prstů, HDMI a USB 3.0. 

notebook ASUS UX 360U ASUS  UX360U řady ZenBook v konvertibilním 
provedení otočného displeje s tenkou hliníkovou 
konstrukcí. 2jádrový procesor Intel Core i5-6200U 
(2.3GHz, TB 2.8GHz, HyperThreading); 8GB 
operační paměti DDR3; dotykový 13.3" Full HD IPS 
displej; grafika Intel HD Graphics; 512GB SSD M.2; 
rozhraní: Bluetooth, Wi-Fi ac, HD kamera, 2x USB 
3.0/3.1 Gen 1, 1x USB 3.1 Type-C, HDMI, čtečka 
karet 

REC čtečka dokladů - ICS: 4339 strojová čtečka dokladů ID Chrom s USB rozhraním 
notebook Dell Latitude 3500 Intel Core i3 8145U Whiskey Lake, 15.6" IPS matný 

1920 × 1080, RAM 8GB DDR4, Intel UHD Graphics 
620, SSD 256GB, numerická klávesnice, 
podsvícená klávesnice, webkamera, USB 3.2 Gen 
1, USB-C, WiFi 802.11ac, 4článková baterie 56 Wh 
 

notebook Dell Latitude 5590 Dell Latitude 15 je osazen 4jádrovým procesorem 
Intel Core i5-8265U, který disponuje technologií 
HyperThreading pro plynulejší multitasking se 
schopností zpracovat až 2 procesy současně na 
jedno jádro. Procesor pracuje na frekvenci 1.6 GHz 
a podporuje funkci automatického přetaktování 
TurboBoost až na 3.9 GHz 

Toyota, model Hiace, RZ: 3K5656, 
VIN:JT121JK2200051906 

Toyota HiAce  páté generace ve variantě KLH22L 
v bílé barvě. Vůz je vybaven dieselovým  motorem 
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s typovým označením 2KD-FTV o zdvihovém 
objemu 2494 cc s maximálním výkonem 86 kW 

Kia, model CEE'D, RZ: 4AN2139, 
VIN: U5YHN513AFL178552 

pětidveřový hatchback druhé generace, vyráběné v 
letech 2012–2018. Motorizace 1.6 16V CVVT 99 
kW.  

 
FB vybavení snídárny Hendi boxy z dřevěné laťovky pro přenos věcí 

s perforovanými madly na stranách 
Přistýlky recepce 2 ks - 
ICS:4301,4302 

dva kusy rozkládacích matrací s rozkládací 
kovovou konstrukcí značky Alda 

FB slunečníky - ICS :4358,4359 4 rozkládací slunečníky značky Le Jardin 
FB pračka -  ICS 004357 Pračka Philco PPL 162 
HSK vysavač - ICS 4362 vysavač HSK v černo oranžovém provedení. 
mobilní tiskárna Star Micronics SM-
L200 UB40 Bluetooht - 1 ks 

Mobilní tiskárna Star Micronics s označením SM-
L200 UB40 tiskne přes rozhraní Bluetooth 

FB výrobník ledu Scotsman ECM 86 
WS 1 ks - ICS 4360 Výrobník kloboučkového ledu Scotsman ECM 86 

WS chlazený vodou a odpadovým čerpadlem 
reproduktory Sonos One bílá  8 ks 

8 kusů nástěnných bezdrátových aktivních 
reproduktorů v bílém provedení modelu Sonos one.   

dálkový ovladač iPort pro Sonos 1 
ks 

dálkový ovladač typ iPort umožňující dálkové 
ovládání  jednotlivých funkcí nástěnných 
bezdrátových aktivních reproduktorů Sonos one. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CENY + ODHADY ZLÍN s.r.o., Kvítková 4703, Zlín, PSČ 760 01, IČ: 607 11 485, je zapsána 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15641.      Datová schránka  
ID: uigvgnv  

11 

 

 
  CENY + ODHADY ZLÍN, s.r.o., znalecká kancelář                  Claim Covid 3 s.r.o. 
               

3 Posudek 
      
Položka Datum pořízení Vstupní cena Obvyklá cena 

notebook HP ProBook 450 G2 31.07.18 
 
24 146,28 Kč 8.900,- Kč 

 

 

 
 

 
Základní parametry: 
Značka  HP  

Úhlopříčka (")  15.6  
Rozlišení  1366 x 768 (HD Ready)  
Povrch  Matný  
Dotykový  Nedotykový  
Procesor 

Jedná se o notebook HP Probook 450 G2 
v konfiguraci s FHD displejem o velikosti 15,6", 
dvoujádrovým procesorem Intel Core i3 5010U 
o frekvenci 2,10 GHz, 4 GB operační pamětí 
RAM, 120 GB SSD diskem, grafickou kartou Intel 
HD Graphics se sdílenou pamětí, čtečkou otisků 
prstů, HDMI a USB 3.0. Byl dodáván s operačním 
systémem Windows 10. Notebook vykazuje 
známky dlouhodobého nepoužívání a běžného 
opotřebení odpovídajícímu době užívání. 
Z důvodu omezeného množství vzorků 
nabízených na sekundárním trhu, kde se aktuální 
prodejní cena pohybuje v rozpětí cca 6.500,-Kč až 
11.500,- Kč dle stavu byla pro návrh obvyklé ceny 
využita účetní hodnota snížená o opotřebení 
s odborným přihlédnutím k předpokládanému  
poklesu hodnoty a  možnému koeficientu 
prodejnosti v tomto segmentu. Obvyklá cena je 
navržena ve výši 8.900,- Kč. 
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Počet jader  2  
Frekvence - základní (GHz)  1.5  
Pevný disk Velikost (GB)  1 TB  
Typ  HDD  
Rozhraní  LAN (RJ45), USB 2.0, USB 3.0  
Grafické výstupy  HDMI, VGA  
Bezdrátové  BlueTooth, Wi-Fi  
Drátové LAN  Ano  
USB 3.1 Type C  0  
Mechanika  DVD±RW  
Vybavení  Čtečka otisku prstů, Integrovaná čtečka karet, Webkamera  
šířka (mm)  375  
hloubka (mm)  262.8  
výška (mm)  25.5  
Hmotnost (kg)  2.3  
 
 
 
Inzerce: 
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Položka Datum pořízení Vstupní cena Obvyklá cena 

notebook ASUS UX 360U 23.10.18 
 
25 181,82 Kč 11.000,- Kč 

 

 
 

 
 

 

Jedná se o notebook ASUS  UX360U 
řady ZenBook v konvertibilním 
provedení otočného displeje s tenkou 
hliníkovou konstrukcí. 2jádrový 
procesor Intel Core i5-6200U (2.3GHz, 
TB 2.8GHz, HyperThreading); 8GB 
operační paměti DDR3; dotykový 13.3" 
Full HD IPS displej; grafika Intel HD 
Graphics; 512GB SSD M.2; rozhraní: 
Bluetooth, Wi-Fi ac, HD kamera, 2x 
USB 3.0/3.1 Gen 1, 1x USB 3.1 Type-
C, HDMI, čtečka karet; OS Windows 10 
Home. Notebook vykazuje známky 
dlouhodobého nepoužívání a běžného 
opotřebení odpovídajícímu době 
užívání. Z důvodu omezeného 
množství vzorků nabízených na 
sekundárním trhu, kde se aktuální 
prodejní cena pohybuje v rozpětí cca 
8.000,-Kč až 16.000,- Kč dle stavu, 
byla pro návrh obvyklé ceny využita 
účetní hodnota snížená o opotřebení 
s odborným přihlédnutím 
k předpokládanému  
poklesu hodnoty a  možnému 
koeficientu prodejnosti v tomto 
segmentu. Obvyklá cena je navržena 
ve výši 11.000,- Kč. 
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Inzerce: 
 

 
 

 

Technický popis:  ASUS Zenbook Flip UX360UA 
využívá 2jádrový procesor Intel Core i5-6200U, 
který podporuje technologii HyperThreading pro 
zpracování 4 instrukcí v jednom taktu a pracuje na 
frekvenci 2.3 GHz s možností navýšení až na 2.8 
GHz v režimu TurboBoost. Procesor je dále 
doplněn o 8 GB operační paměti typu DDR3. 
Obrazová data pro 13.3" dotykový Full HD IPS 
displej s rozlišením 1920 x 1080 bodů zajišťuje 
grafická karta Intel HD Graphics. Pro uživatelská 
data je připraven 512 GB pevný disk typu SSD M.2. 
Wi-Fi ac a Bluetooth, 2 porty USB 3.0/3.1 Gen 1, 1 
port USB 3.1 Type-C gen.1, HD kamera, HDMI, 
kombinovaný audio konektor, čtečka paměťových 
karet a zvuk SonicMaster/ICEpower.  
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Položka Datum pořízení Vstupní cena Obvyklá cena 

REC čtečka dokladů - ICS: 4339 05.06.19 18 683,00 7.000,- Kč 
 

  

 
 
Technická specifikace:

 

Jedná se o strojovou čtečku dokladů ID 
Chrom s USB rozhraním. Vykazuje známky 
běžného opotřebení odpovídajícímu době 
užívání.  S ohledem na segment využití a 
specifický  charakter výrobku není možné 
z důvodu chybějících vzorků nabízených na 
sekundárním trhu použít pro návrh ocenění 
porovnávací metodu. Vzhledem k tomu byla 
pro návrh obvyklé ceny využita účetní 
hodnota snížená o opotřebení s odborným 
přihlédnutím k možnému koeficientu 
prodejnosti a praktické využitelnosti zejména 
v segmentu cestovního ruchu, který byl 
zásadně ovlivněn negativními dopady  
pandemie Covid 19. Během dohlídky nebylo 
možné ověřit funkčnost výrobku. Obvyklá 
cena je navržena ve výši 7.000,- Kč. 
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Položka Datum pořízení Vstupní cena Obvyklá cena 
notebook Dell Latitude 3500  19.12.19 14 972,73 Kč 6.000,- Kč 

 
 

 
 
 
 
Položka Datum pořízení Vstupní cena Obvyklá cena 
notebook Dell Latitude 5590  24.07.19 24 860,00 Kč 13.000,- Kč 

 

  
 
 
 

Jedná se o notebook DELL latitude 5590. 
Notebook vykazuje známky dlouhodobého 
nepoužívání a běžného opotřebení 
odpovídajícímu době užívání. Z důvodu 
omezeného množství vzorků nabízených na 
sekundárním trhu, kde se aktuální prodejní 
cena pohybuje v rozpětí cca 12.000,-Kč až 
20.000,- Kč dle stavu, byla pro návrh obvyklé 
ceny využita účetní hodnota snížená o 
opotřebení s odborným přihlédnutím 
k předpokládanému poklesu hodnoty 
a  možnému koeficientu prodejnosti v tomto 
segmentu. Obvyklá cena je navržena ve výši 
13.000,- Kč. 
 
 
 
 
 

Jedná se o notebook DELL latitude 3500. Notebook vykazuje 
známky dlouhodobého nepoužívání a běžného opotřebení 
odpovídajícímu době užívání. Z důvodu omezeného množství 
vzorků nabízených na sekundárním trhu, byla pro návrh 
obvyklé ceny využita účetní hodnota snížená o opotřebení 
s odborným přihlédnutím k předpokládanému poklesu hodnoty 
a  možnému koeficientu prodejnosti v tomto segmentu. Obvyklá 
cena je navržena ve výši 6.000,- Kč. 
 
Parametry: Intel Core i3 8145U Whiskey Lake, 15.6" IPS matný 
1920 × 1080, RAM 8GB DDR4, Intel UHD Graphics 620, SSD 
256GB, numerická klávesnice, podsvícená klávesnice, 
webkamera, USB 3.2 Gen 1, USB-C, WiFi 802.11ac, 4článková 
baterie 56 Wh 
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Port na externí kartu uSIM (volitelný) | 2. Čtečka karet uSD | 3. Univerzální zvukový konektor 
jack | 4. Port USB 3.1 1. generace | 5. Port USB 3.1 1. generace s technologií PowerShare | 
6. Port HDMI | 7. Port RJ-45 | 8. Slot pro bezpečnostní zámek Noble Wedge | 9. Stejnosměrný 
7,4mm konektor, válcový typ | 10. Port USB 3.1 Type C™ 2. generace s funkcí napájení 
a portem DisplayPort / volitelně Thunderbolt™ 3 s funkcí napájení a portem DisplayPort | 11. 
USB 3.1 1. generace | 12. Volitelná kontaktní čtečka čipových karet 
 

 

 

 

Technické parametry: 
Dell Latitude 15 je osazen 4jádrovým 
procesorem Intel Core i5-8265U, 
který disponuje technologií 
HyperThreading pro plynulejší multitasking 
se schopností zpracovat až 2 procesy 
současně na jedno jádro. Procesor pracuje 
na frekvenci 1.6 GHz a podporuje funkci 
automatického přetaktování TurboBoost až 
na 3.9 GHz. Notebook je dále vybaven 
operační pamětí 8 GB DDR4 (1 modul/ 2 
sloty) a pro uživatelská data je určen pevný 
disk 256 GB SSD M.2 PCIe. O zobrazení 
na 15.6" Full HD displeji (1920 x 1080 
obrazových bodů) se stará grafika Intel 
UHD Graphics. Síťová rozhraní Wi-Fi ac, 
Bluetooth 5.0 a Gigabit Ethernet. Čtečka 
paměťových karet, kamera, slot pro 
bezpečnostní zámek Nobel Wedge, 
podsvícená klávesnice a výstup HDMI. K 
napájení slouží baterie 68 Wh. 
Předinstalován Windows 
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Inzerce Dell 5590 

 

 
 
Položka Datum pořízení Vstupní cena Obvyklá cena 
Toyota HIACE 18.10.18 49 586,78 Kč 180.000,- Kč 

 
Název vozu 1.registrace SPZ : VIN: Druh/ 

řazení 

Toyota HiAce 

23.07.2010 3K8 9893 JT121JK2200051906 Nákladní 
automobil 
skříňový  
  

Obchodní 
označení  

Výrobce Palivo Kategorie Zdvihový 
objem 

Max. výkon 
v kW 

Barva 

HIACE Toyota Motor 
Europe 
NV/SA 

NM N1 2494 86 Bílá 

Najeté km CN Cena obvyklá (COB) zaokrouhleně 

109.248 Cca 700.000,- Kč 180.000,- Kč 
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 Toyota HiAce je lehké užitkové van vyrobené japonským automobilovým výrobcem 

Toyota . Výroba první generace byla zahájena v říjnu 1967.  HiAce je od té doby k dispozici v 

široké škále konfigurací karoseri - , minivan / MPV, mikrobusy , skříňové dodávky, pick-up, 

ambulance .  

 Pátá generace HiAce se objevila na konci roku 2004 v několika karosářských 

variantách s různou výškou střechy a rozvorem vozu. V této generaci byla pro snadnější pohyb 

v kabině řadicí páka přesunuta do přístrojové desky. Byla nabízena s pětistupňovou manuální 

a čtyřstupňovou automatickou převodovkou.  
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Rozměry 
Rozvor             2,570 mm (101,2) v 

Délka 

• 4,695-5,380 mm 
(184.8-211.8 v) 

• SWB: 4840 mm (190.6 
in) 

Šířka 1,695-1,880 mm  

Výška 

• 1980 mm  
• Super Grandia: 2105 

mm  
• GL Grandia: 2105 mm  

pohotovostní 
hmotnost 

1,610-2,200 kg  

 Oceňovaný vůz je Toyota HiAce  páté generace ve variantě KLH22L v bílé barvě. Vůz 

je vybaven dieselovým  motorem s typovým označením 2KD-FTV o zdvihovém objemu 2494 

cc s maximálním výkonem 86 kW při 3600 otáčkách za minutu s pohonem zadní nápravy, který 

je spojen manuální pětistupňovou převodovkou.  

 Dle předložených dokladů a dostupných informací nebyla na vozidle provedena žádná 

rozsáhlejší oprava, ani nebylo udáno závažné poškození, či generální oprava vozu. 

Pravděpodobný technický stav motoru, spojky, převodového ústrojí, nápravy, mechanismu 

řízení, skříně karoserie, příslušenství a vybavení je úměrný počtu ujetých km a jeví se bez 

poškození. Interiér vozu vykazuje známky opotřebení. Vzhledem k roku výroby se nepodařilo 

zjistit přesný typ pneumatik prvomontáže a dále je tak uvažována průměrná cena 

odpovídajícího rozměru.   

 

 Jedná se o vůz v kategorii N1 – nákladní skříňový automobil, který je v rámci ČR 

rozšířen. Na trhu ojetých vozů v ČR je zastoupen poměrně zřídka a vzhledem k dobrým 

referencím spojeným se spolehlivostí vozu poměrně žádaný. Vůz si tak v rámci svého 

segmentu zachovává hodnotu na sekundárním trhu. Při dohlídce nebylo možné prověřit jízdní 

vlastnosti vozu – vůz z důvodu dlouhodobého neužívání vykazoval znaky nedostatečné 

kapacity autobaterie, rovněž nemá s vysokou pravděpodobností v současné době platnou 

STK, což bylo zohledněno v celkovém stavu vozidla. Při návrhu odhadu ceny obvyklé bylo při 

posouzení koeficientu prodejnosti využito tržní porovnávací hodnoty z inzertní nabídky pro 

obdobný typ vozidla s přihlédnutím k technickému stavu a kilometrovému proběhu v rámci 

automobilového trhu EU s tím, že tato hodnota byla diskontována diskontními faktory “redukce 
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pramene ceny” a “celkového specifického stavu” z průměrné hodnoty vozidla cca 190.000,- Kč 

na 180.000,- Kč. Obvyklá cena vozidla byla navržena ve výši 180.000,- Kč  

 

Technický průkaz vozidla 
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Porovnávané vzorky vozu – inzerce 
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Položka Datum pořízení Vstupní cena Obvyklá cena 
KIA Cee‘d   18.10.2018 165.289,26 170.000,- Kč 

 
Název vozu 1.registrace SPZ : VIN: Druh/ 

řazení 

Kia Cee´d 
11.3.2015 4AN 2139 U5YHN513AFL178552 Hatch 

back 
MAN    

Obchodní 
označení  

Výrobce Palivo Kategorie Zdvihový 
objem 

Max. 
výkon v 
kW 

Barva 

CEE‘D KIA MOTORS 
SLOVAKIA 
S.R.O., 
SLOVENSKO 

BA M1 1591.0 99 WD Bílá 

Najeté km CN Cena obvyklá (COB) zaokrouhleně 
135.556 Cca 450.000,- Kč 170.000,- Kč 
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 Kia cee'd je automobil nižší střední třídy vyráběný jihokorejskou automobilkou Kia 

Motors ve Slovenské republice. Začal se vyrábět v roce 2006 a je určen pro evropské 

zákazníky. Cee'd je nabízen ve třech karosářských variantách – pětidveřový hatchback, 

pětidveřový kombi označovaný jako Sporty Wagon (zkráceně SW) a třídveřový hatchback pod 

názvem pro_cee'd.  

 Oceňovaný vůz je pětidveřový hatchback a patří mezi vozy druhé generace, která se 

vyráběla se v letech 2012–2018. Proti první generaci má jiná světla, jinou mřížku chladiče a 

jiné mlhovky vpředu. V zadní části pak nalezneme LED světlomety a trochu pozměněný 

nárazník.  

 Motor vozu je zážehový a je vybaven variabilním časováním ventilů a přímým 

vstřikováním. Vznětové motory jsou přeplňovány turbodmychadlem a disponují systémem 

vysokotlakého vstřikování paliva Common rail. Motorizace 1.6 16V CVVT 99 kW.  

 

 Mezi výbavu vozu  patří AUX, USB, autorádio, centrál dálkový, imobilizér, el. okna, el. 

zrcátka, střešní nosič, mlhovky, zadní stěrač, man. klimatizace, výškově nastavitelné sedadlo 

řidiče, nastavitelný volant, multifunkční volant, 4x airbag, palubní počítač, alu kola, ABS, isofix, 

posilovač řízení, manuální převodovka, parkovací senzory zadní, vyhřívaná sedadla  

 
Délka 4235  mm 

Šířka 1790  mm 

Výška 1480  mm 

Rozvor 2650  mm 

Objem zavaz. prostoru 340 / 1300 l 

Pohotovostní hmotnost 1263–1533 

Objem nádrže 53 l 
 
 Dle předložených dokladů a sdělení zadavatele odhadu nebyla na vozidle provedena 

žádná rozsáhlejší oprava, ani nebylo udáno závažné poškození, či generální oprava vozu. 

Pravděpodobný technický stav motoru, spojky, převodového ústrojí, nápravy, mechanismu 

řízení, skříně karoserie, příslušenství a vybavení je úměrný počtu ujetých km a jeví se bez 

poškození. Vzhledem k roku výroby se nepodařilo zjistit přesný typ pneumatik prvomontáže a 

dále je tak uvažována průměrná cena odpovídajícího rozměru.  Jedná se o vůz nižší střední 

třídy který je v rámci ČR rozšířen. Na trhu ojetých vozů v ČR je v této motorizaci zastoupen 
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zřídka a je poměrně žádaný. Vůz si nadstandardně zachovává hodnotu na sekundárním trhu. 

Při dohlídce nebylo možné ověřit jízdní vlastnosti vozu – vůz z důvodu dlouhodobého 

neužívání vykazoval znaky nedostatečné kapacity autobaterie, rovněž nemá s vysokou 

pravděpodobností v současné době platnou STK, což bylo zohledněno v celkovém stavu 

vozidla. Při návrhu odhadu ceny obvyklé bylo při posouzení koeficientu prodejnosti využito 

tržní porovnávací hodnoty z inzertní nabídky pro obdobný typ vozidla s přihlédnutím 

k technickému stavu a kilometrovému proběhu v rámci automobilového trhu EU s tím, že tato 

hodnota byla diskontována diskontními faktory “redukce pramene ceny” a “celkového 

specifického stavu” z průměrné hodnoty vozidla cca 180.000,- Kč na 170.000,- Kč. Obvyklá 

cena vozidla byla navržena ve výši 170.000,- Kč  

 

Technický průkaz vozidla 
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Porovnávané vzorky vozu – inzerce 
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Položka Datum pořízení Vstupní cena Obvyklá cena 

Vybavení snídárny Hendi nedoloženo nedoloženo 1.5000,- Kč 
 
Jedná se o vybavení snídárny Hendi  - boxy z dřevěné laťovky pro přenos věcí s perforovanými 

madly na stranách. Vykazují známky opotřebení odpovídajícího době užívání. S ohledem na 

segment využití a specifický  charakter výrobku není možné z důvodu chybějících vzorků 

nabízených na sekundárním trhu použít pro návrh ocenění porovnávací metodu. Vzhledem 

k tomu byla pro návrh obvyklé ceny využit odborný odhad. Obvyklá cena je navržena ve výši 

1.500,- Kč. 

 

 
 
 
Položka Datum pořízení Vstupní cena Obvyklá cena 

Přistýlky ALDA 2ks 26.02.19 12 192,40 Kč 6.000,- Kč 

  

Jedná se o dva kusy rozkládacích matrací 

s rozkládací kovovou konstrukcí značky 

Alda, které byly využívány jako přistýlky. 

Vykazují známky opotřebení 

odpovídajícího době užívání a 

dlouhodobého neužívání. Z  důvodu 

chybějících vzorků nabízených na 

sekundárním trhu není možné použít pro 

návrh ocenění porovnávací metodu.  
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Položka Datum pořízení Vstupní cena Obvyklá cena 

Slunečníky 4 ks – Le Jardin  29.05.19 15 398,00 Kč 7.600,- Kč 
 

 
 
 
 

Jedná se 4 rozkládací slunečníky značky Le 

Jardin, které byly využívány jako sluneční 

clona pro posezení v nezastřešeném 

prostoru. Vykazují známky opotřebení 

odpovídajícího době užívání. Z  důvodu 

chybějících vzorků nabízených na 

sekundárním trhu není možné použít pro 

návrh ocenění porovnávací metodu. 

Vzhledem k tomu byla pro návrh obvyklé 

ceny využita účetní hodnota snížená o 

opotřebení s odborným přihlédnutím 

k možnému koeficientu prodejnosti v tomto 

segmentu. Obvyklá cena je navržena ve 

výši 7.600,- Kč. 

 

Vzhledem k tomu byla pro návrh obvyklé 

ceny využita účetní hodnota snížená o 

opotřebení s odborným přihlédnutím 

k možnému koeficientu prodejnosti a 

praktické využitelnosti zejména 

v segmentu cestovního ruchu, který byl 

zásadně ovlivněn negativními dopady  

pandemie Covid 19. Obvyklá cena je 

navržena ve výši 6.000,- Kč. 
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Položka Datum pořízení Vstupní cena Obvyklá cena 

Pračka Philco PPL 162  01.07.19 9 156,51 Kč 3.000,- Kč 

 
 
 

Položka Datum pořízení Vstupní cena Obvyklá cena 

Vysavač – HSK 13.08.19 4 123,74 Kč 1.300,- Kč 
 

 
 
 
 

Jedná se o pračku značky Philco, která byla 

využívána pro hotelové účely.  Vykazuje 

známky opotřebení odpovídajícího době 

užívání. Z  důvodu chybějících vzorků 

nabízených na sekundárním trhu není možné 

použít pro návrh ocenění porovnávací 

metodu. Vzhledem k tomu byla pro návrh 

obvyklé ceny využita účetní hodnota snížená 

o opotřebení s odborným přihlédnutím 

k možnému koeficientu prodejnosti v tomto 

segmentu. Obvyklá cena je navržena ve výši 

3.000,- Kč. 

 

Jedná se o vysavač HSK v černo oranžovém 

provedení.  Vykazuje známky opotřebení 

odpovídajícího době užívání. Z  důvodu 

chybějících vzorků nabízených na 

sekundárním trhu není možné použít pro 

návrh ocenění porovnávací metodu. 

Vzhledem k tomu byla pro návrh obvyklé ceny 

využita účetní hodnota snížená o opotřebení 

s odborným přihlédnutím k možnému 

koeficientu prodejnosti v tomto segmentu. 

Obvyklá cena je navržena ve výši 1.300,- Kč. 
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Položka Datum pořízení Vstupní cena Obvyklá cena 
Mobilní tiskárna Star Micronics SM-
L200 13.08.19 5 690,00 Kč 2.800,- Kč 

 

 
 

 

 

Tiskárna disponuje systémem Drop-In & Print pro snadné zakládání papíru, odtrhovací lištou 

a LCD zobrazením funkcí tiskárny. Hodí se pro použití ve skladech, maloobchodech a v 

pohostinství. Životnost baterie 13 hodin (počítáno s 5 min intervaly). Specifikace: Rychlost 

tisku: 35 mm za sekundu, Rozměry: 83 x 122,5 x 44 mm, Hmotnost: 220 g. 

 

Jedná se o Mobilní tiskárnu Star Micronics s označením SM-

L200 UB40 tiskne přes rozhraní Bluetooth.  Vykazuje známky 

opotřebení odpovídajícího době užívání. Z  důvodu chybějících 

vzorků nabízených na sekundárním trhu není možné použít pro 

návrh ocenění porovnávací metodu. Vzhledem k tomu byla pro 

návrh obvyklé ceny využita účetní hodnota snížená o 

opotřebení s odborným přihlédnutím k možnému koeficientu 

prodejnosti a praktické využitelnosti zejména v segmentu 

cestovního ruchu, který byl zásadně ovlivněn negativními 

dopady  pandemie Covid 19. Obvyklá cena je navržena ve výši 

2.800,- Kč. 
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Položka Datum pořízení Vstupní cena Obvyklá cena 

Výrobník ledu Scotsman ECM 86WS 21.08.19 32 869,42 Kč 17.000,- Kč 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
vlastnosti:  

Jedná se o výrobník ledu Scotsman ECM 

86WS. Jde o výrobník kloboučkového ledu 

chlazený vodou a odpadovým čerpadlem.  

Vykazuje známky opotřebení 

odpovídajícího době užívání. Z  důvodu 

chybějících vzorků nabízených na 

sekundárním trhu není možné použít pro 

návrh ocenění porovnávací metodu. 

Vzhledem k tomu byla pro návrh obvyklé 

ceny využita účetní hodnota snížená o 

opotřebení s odborným přihlédnutím 

k možnému koeficientu prodejnosti a 

praktické využitelnosti zejména 

v segmentu poskytování služeb, který byl 

zásadně ovlivněn negativními dopady  

pandemie Covid 19. Obvyklá cena je 

navržena ve výši 17.000,- Kč. 

 
• s odpadovým čerpadlem, chlazení vodou, nástřikový 

systém, opláštění z nerezové oceli  

• AgION - technologie zabraňující vzniku bakterií a 

nepříjemných pachů uvnitř zařízení 

• PWD technologie - vestavěné odpadní čerpadlo 

umožňující umístit výrobník ledu ve vzdálenosti až 15 

m s převýšením 1,5 m od odpadu 

• systém rychlého odpadávání ledu, který poskytuje 

zkrácení cyklu pro odebírání a redukuje spotřebu 

energie 

• vestavěný zásobník umožňující instalaci pod pult nebo 

pod pracovní desku. Množství chladiva0,25 kg 

• Vnější rozměry Š x H x V53 x 60 x 78,5 cm 

• Kapacita výroby ledu 39 kg / 24 hod. 

• Kapacita zásobníku19 kg 

• Spotřeba vody66,5 l / 1 hod. 

• Záruka12 měsíců 

• Velikost kloboučkového leduS, M, L 

•  
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• s odpadovým čerpadlem 
• chlazení vodou 
• nástřikový systém 
• opláštění z nerezové oceli  
• AgION - technologie zabraňující vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení 
• PWD technologie - vestavěné odpadní čerpadlo umožňující umístit výrobník ledu ve 

vzdálenosti až 15 m s převýšením 1,5 m od odpadu 
• systém rychlého odpadávání ledu, který poskytuje zkrácení cyklu pro odebírání a 

redukuje spotřebu energie 
• elektronická kontrola - v průběhu času se může měnit teplota vody nebo okolního 

prostředí, kvalita ledu však zůstává stejná 
• podsvícený hlavní vypínač 
• výstražná kontrolka upozorňující na zanesený filtr 
• chladivo R 134a / R404. Spotřeba vody 66,5 l / 1 hod. 

 

Položka Datum pořízení Vstupní cena Obvyklá cena 

reproduktory Sonos One bílá  8 ks 28.08.19 41 322,32 Kč 24.000,- Kč 
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Položka Datum pořízení Vstupní cena Obvyklá cena 

dálkový ovladač iPort pro Sonos 1 ks 28.08.19 2 471,07 Kč 800,- Kč 
 

 
 

Jedná se o 8 kusů nástěnných bezdrátových aktivních reproduktorů v bílém provedení 

modelu Sonos one.   Vykazují  známky opotřebení odpovídajícího prvomontáže a době 

užívání. Z  důvodu chybějících vzorků nabízených na sekundárním trhu není možné použít 

pro návrh ocenění porovnávací metodu. Vzhledem k tomu byla pro návrh obvyklé ceny 

využita účetní hodnota snížená o opotřebení s odborným přihlédnutím k možnému 

koeficientu prodejnosti v tomto segmentu. Obvyklá cena je navržena ve výši 24.000,- Kč. 

 Technické parametry bezdrátového 

reproduktoru Sonos One SL: 

Kompaktní design v bílém provedení, 

Bezdrátové rozhraní WiFi a Apple AirPlay 2, 

Ethernetový LAN konektor, 2× digitální 

zesilovač třídy D, Nastavitelné ovládání basů 

a výšek, Odolný proti vlhkosti, Dotykové 

ovládání, Kompatibilní s dalšími produkty 

značky Sonos, Automatické aktualizace 

softwaru 

 

Jedná se o dálkový ovladač typ iPort značky 

Sonos umožňující dálkové ovládání  jednotlivých 

funkcí nástěnných bezdrátových aktivních 

reproduktorů Sonos one.   Vykazuje  známky 

opotřebení odpovídajícího době užívání. 

Z  důvodu chybějících vzorků nabízených na 

sekundárním trhu není možné použít pro návrh 

ocenění porovnávací metodu. Vzhledem k tomu 

byla pro návrh obvyklé ceny využita účetní 

hodnota snížená o opotřebení s odborným 

přihlédnutím k možnému koeficientu prodejnosti 

v tomto segmentu. Obvyklá cena je navržena ve 

výši 800,- Kč. 
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3.1 Souhrnný přehled obvyklých cen 
 

     Souhrnná tabulka s přehledem obvyklých cen jednotlivých movitých věcí 
 

 
 Claim Covid 3, s.r.o. 
   

 Název Obvyklá cena Kč 
31.07.18 notebook HP ProBook 450 G2 8900 
23.10.18 notebook ASUS UX 360U 11000 
05.06.19 REC čtečka dokladů - ICS: 4339 7000 
19.12.19 notebook Dell Latitude 3500 6000 
24.07.19 notebook Dell Latitude 5590 13000 

18.10.18 
Toyota, model Hiace, RZ: 3K5656, 
VIN:JT121JK2200051906 180000 

18.10.18 
automobilu Kia, model CEE'D, RZ: 
4AN2139, VIN: U5YHN513AFL178552 170000 

02.01.19 FB vybavení snídárny Hendi 1500 
26.02.19 Přistýlky recepce 2 ks - ICS:4301,4302 6000 
29.05.19 FB slunečníky - ICS :4358,4359 7600 
01.07.19 FB pračka -  ICS 004357 3000 
25.07.19 HSK vysavač - ICS 4362 1300 

13.08.19 
mobilní tiskárna Star Micronics SM-L200 
UB40 Bluetooht - 1 ks 2800 

21.08.19 
FB výrobník ledu Scotsman ECM 86 WS 1 
ks - ICS 4360 17000 

28.08.19 repraky Sonos One bílá  8 ks 24000 
28.08.19 dálkový ovladač iPort pro Sonos 1 ks 800 

  

Obvyklá cena celkem   460.300 

Obvyklá cena celkem zaokrouhleně 460.000 
 

 
Zdroj: výpočet a návrh znalce 
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4     Závěr 
 
 Celková obvyklá cena oceňovaných movitých věcí je navržena ve výši 
(zaokrouhleno): 

 

 

 

 

460.000,- Kč 
(slovy: čtyři sta šedesát  tisíc korun českých) 

 

 

 

 
 
DISCLAIMER: 

 

 Hodnoty uvedené v tomto posudku, u jsou hodnoty navržené ke dni ocenění, jejich výše 

může být v budoucnu ovlivněna změnou ekonomické situace trhu, legislativními změnami, 

změnami technického charakteru majetku, jeho opotřebením a stářím.  
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5     Znalecká doložka  
 
 
  

Znalecká 
doložka: 

Znalecký posudek je podán znaleckou kanceláří CENY + ODHADY ZLÍN, s.r.o., se sídlem 
Kvítková 4703, Zlín, PSČ 760 01, IČ: 607 11 485, zapsanou Ministerstvem spravedlnosti 
ČR pod č.j.: 2/97-OOD ze dne 30. 7. 1997 podle ust. § 21 odst. 3 zák. č. 36/1967 Sb. a    § 
6 odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména § 47 odst. 2 zák.   č. 
254/2019 Sb. v prvním oddíle seznamu znaleckých kanceláří kvalifikovaných pro 
znaleckou činnost v oboru ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování 
podniků a jejich aktiv, nepeněžitých vkladů do obchodních společností, nemovitostí, 
movitých věcí. 
 

Osoby podílející se na zpracování posudku: 
Mgr. Jiří Trnavský 
Ing. Simona Servusová  
Ing. Antonín Hubík 
 

Znalecký posudek byl zapsán pod č. 201-16/2021 do znaleckého deníku. 

 
V Praze dne 18. května 2021   
 

 
 
 

 
 
 
Za CENY + ODHADY ZLÍN, s.r.o., Mgr. Jiří Trnavský, jednatel a ředitel znalecké 
kanceláře. 
(§ 27 zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech) 

 
 

 
 
 
 


